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ወየው ለናንተ? 
ድምጽ ቅጂውን ለማድመጥ እዚህ ይጠቁሙ www.ethiopiachen.org/images/mp3/mp364/06252015_Ethiopiachin_Vol_6_No_4.mp3 

በቅድሚያ የአድዋን 127ኛ ዓመት ከብረ በዓል ለማክበር ወጥታችሁ አገዛዙ ባደረሰው አረመኔያዊ እርምጃ 
ሕይወታችሁ ለተቀጠፈው ነፍስ ይማር! እያልን ከመለስተኛ እስከ አስከፊ የአካል ጉዳተኛ እና የስነልቦና ሰለባ 
ለሆናችሁ ሁሉ የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን ልንገልጽ እንወዳለን።  

የካቲት 23 ቀን 2015 ዓ.ም. የአድዋን የድል በዓል ከማክበር ባሻገር ወቅቱ የፆም ስለነበርና ቀኑም አድዋን ለድል 
ያበቃው የፈረሰኛው ጊዮርጊስ ዕለት በመሆኑ በርካታ ምዕመናን በፀሎት ሥነ ሥርዓት በማካሄድ ንግሠ ታቦቱ 
የወጣበት ዕለት ነበር። ታቦቱ ወጥቶ እንደተለመደው ግቢውን ዞሮ ሽብሸባ እየተካሄደ በአረመኔው አገዛዝ ወታደሮች 
በተከታታይ በተወረወረ አስለቃሽ ጭስ ምዕመናኑ ላይ ሕይወት መጥፋት፣ አካል ጉዳት፣ ስነልቡና መረበሽ 
ከመድረሱም በተጨማሪ ለእሥር የተዳረጉ በርካታዎች ናቸው። 

የዶር ዐቢይ አገዛዝ እንደ አበደ ውሻ ተንቀዥቅዧል። የአገዛዙ የመጨረሻው የጥፋት ደረጃ እምብርቱ አዲስ አበባ 
መሆኗን እያመላከተ ነው።በየትኛውም የሀገሪቷ ክፍል ያለውን አማራ የማጥፋት ተግባር እያካሄደ እዚህ የደረሰው 
በዐቢይ አሕመድ የሚመራው የኦሮሙማ አገዛዝ የአዲስ አበባን ሕዝብ፣ ከተማና ቤተክርስቲያን ለማውደም እጅግ 
ትንሿን ምልክት በየካቲት 23 ቀን 2015 ዓ.ም. በምኒሊክ አደባባይ እሚገኘው ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ግቢ 
የተደረገው አረመኔያዊ ድርጊት የአገዛዙን ዳቢሎሳዊ አካሄድ ያሳያል።በዚህ ከቀጠለ ሂደቱ ወደ አስከፊ ፍጅት፣ 
እልቂት አድማሱን እያሰፋ እንደሚጓዝ ልንጠቁም እንወዳለን።የካቲት 23 ቀን ድርጊት አገዛዙ ሀገርና ኦርቶዶክስ 
ሃይማኖትን ሊያጠፋ የተዘጋጀ አሸባሪ አገዛዝ ለመሆኑ ቁልጭ ያለ ማስረጃ ነው። 

በባዶ እጃቸው በምኒሊክ አደባባይ የኢትዮጵያን ሀገራዊ መዝሙሮች አድምቀው የዘመሩ ወጣቶችን መደብደብና 
መግደል ጀግንነት አይደለም። እንደ ባዕድ ወራሪ ቤተ ክርስቲያን ላይ አስለቃሽ ጭስ በመወርወር የሚገኝ ድል 
ቢኖር ድድብና ነው።“የጦርነት መስራት” ችሎታችሁ ንጹሐንን መፍጀት ከሆነ እውን የበታችነት ስሜት 
ተጠናውቷችኋል ቢባል ሚዛን ይደፋል። ምግብ ሳይቀምሱ ለፆም ለጸሎት የተሰበሰቡ ሕፃናትን፣ እናት አባቶችን፣ 
ቀሳውስትን፣ ታቦትን በአስለቃሽ ጢስ በማጠን ማሸበር ፋሽስታዊ ተግባር ነው። የዶር ዐቢይ አገዛዝ ሀገር ፍቅር 
ስሜት የሌላቸው፣ ሰዋዊ ስብህና የተሳናቸው፣ ሃይማኖት የለሽ የወንበዴ ቡድን መሆኑን በሐሙሱ የካቲት 23 
ድርጊቱ አስመስክሯል። ሀገር ከዮዲት ጉዲትና ግራኝ መሐመድ ቀጥሎ ሦስተኛው ዲያብሎስ ዐቢይ አሕመድ ላይ 
ወድቃለች።የአሸባሪው ዶር ዐቢይ አሕመድ አገዛዝ ሀገር መዳፉ አስገብቶ ከታሪክ፣ ከሀገር፣ ከሕዝብ፣ ከሰንደቅ 
ዓልማችንና ከሃይማኖት ጋር እየተላተመ ይገኛል።  

ብንደጋግመውም የማይሰለቸው እውነታ አድዋ የኢትዮጵያ፣ የአፍሪካ እንዲሁም የቅኝ ተገዥዎች ታሪክ ናት።አድዋ 
የ127 ዓመት ሙሉ የተጻፈ፣ የተተረከ የታሪክ መድብል ባለቤት ናት። አድዋ ሲነሳ ምኒሊክ፣ ጣይቱና በርካታ 
የጦር መሪዎች ይታወሳሉ። አድዋ ሲወሳ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት፣ ጀግንነት፣ ሀገር ፍቅር፣ መስዋዕትነት 
ይዳሰሳሉ። 

http://www.ethiopiachen.org/images/mp3/mp364/06252015_Ethiopiachin_Vol_6_No_4.mp3
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የየካቲት 23 ቀን 2015 ዓ.ም. ድርጊት ሀገራችን ኢትዮጵያ በአለው አገዛዝ ወዴት ልታመራ እንደተፈለገ ጠቋሚ 
ነው። ሀገርን የማስቀጠል ወይም የመበታተን ብቻ ሳይሆን የመጨፍጨፍ አደጋ በየቤታችን በራፍ ላይ ከመቆም 
አልፎ ገብቷል። ከሐሙሱ እልቂት ለሊቱን ጀምሮ በተለይ ወጣቶች እየተጋዙ ነው። መታሠራቸውን እንጂ 
የታሰሩት ምን ስቃይ ላይ እንዳሉ መገመቱ እሊና ይረብሻል።ይህ እምነት የለሽ የወንበዴ መንግሥት ሀገርና እምነት 
ለማጥፋት ምን ያህል ያለውን ድፍረት ካሳየን ቆይቷል። ጎበዝ! ሀገራችን፣ ሃይማኖታችን እንበል፤ እንባባል።  

የፈጣሪን ስም እየጠራ እርኩስ መንፈሱን የበተነው የዳቢሎሱ ዐቢይ አሕመድ አገዛዝ ቤተ ክርስቲያንን ከነታቦቷ 
አዋርዷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ጥር 18 ቀን 2015 ዓ.ም. የተሳለቀውን ድፍረት 
ቀጣይ ተግባር በድርጊት አሳይቶናል። የዛሬ 127 ዓመት ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ምኒሊክን በመንፈስም በአካልም 
ተከትሎ ወረሂሉ ከየአቅጣጫው ከመጡ የሀገሪቷ ሠራዊት ጋር በመቀላቀል አድዋ የተጓዘና በመንፈስ ከጦሩ ጋር 
የተዋጋ ታቦት በየዓመቱ አድዋ ሲከበር ታቦቱ ይነግሳል፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃኸን ተብሎ ይሰገድለታል።ይህ 
ዓመታዊ በዓለ ንግሥ ዛሬ በዳቢሎስ ጭስ ታጠነ።  

የካቲት 23 ቀን 2015 ዓ.ም. በቤተክርስቲያን ላይ የተወሰደው ጥቃት ተጠያቂዎቹ አገዛዙ እና ዳቢሎሱ ዐቢይ 
አሕመድ እንደሚሆኑ መገንዘብ ይኖርብናል። ትግሉ ተጠያቂዎችን ሳይሆን አገዛዙና ዶር ዐቢይ አሕመድ ከሥልጣን 
ተወግደው ለፍርድ ይቅረቡ መሆን ይኖርበታል። የሐሙሱ ድርጊት ለአለፉት 32 ዓመታት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 
ተዋሕዶ እና በእስልምና ሃይማኖት ላይ እየተካሄደ ያለው የጥቃት ሂደት ውጤት ነው። በተለይ በቅርብ ጊዜ 
የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስን በዘር ለመሸንሸን እና ለማዳከም ታጥቆ የተነሳው ዳቢሎስ 
እቅዱ ሲከሽፍበት አምላኪውን ዐቢይ አሕመድ ተገን አድርጎ በቤተ ክርስቲያን ላይ የተከሰተ ቀጣይ የማጥፋት 
እርምጃ ነው።የዚህ እርኩስ መንፈስ ሂደት በአጭር ካልተገታ በቀጣይነት በተለይ በአዲስ አበባ ያሉትን 
ቤተክርስቲያናት ማውደምና ማዳከም ነውና ቤተ ክርስቲያን ድምጿን ማሰማት ይኖርባታል እንላለን። 

አሁን ስለ ሚቀጥለው ዓመት የአድዋ ክብረ በዓል የምናስብበት ወቅት ሳይሆን ይህ እርኩስ የዳቢሎስ አገዛዝ 
የሚወገድበትን አቅጣጫ መጠቆምና ተግባራዊ መደረግ ይኖርበታል።ሌላ ጊዜ እንስጠው ካልን የሚቀጥለው ዓመት 
አድዋ ክብረ በዓል ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን በሌለበት፣ የምኒሊክ ሐውልት በፈረሰበት ሁኔታ ሊከበር 
እንደሚታሰብ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ዛሬ የምኒሊክ ምስል እንዳይሰቀል፣ እንዳይለበስ፣ የጣይቱ ስም 
እንዳይነሳ ያደረገ አገዛዝ ነገ የምኒሊክን ሐውልት አያፈርሰውም ብለን ልንከራከርለት አንችልም። ለዚህ ደግሞ 
የራስ መኮንን ሐውልት ንዶ “አጥፊዎች ናቸው” ብሎ ቢላክክም እስከዛሬ በነበር ቀርቷልና ጎበዝ እንንቃ! ይህ 
እምነት የለሽ አረመኔ አገዛዝ ቤተ ክርስቲያን ላይ ከነታቦቱ እና ምዕመናን ላይ የጭስ ፈንጂ የወረወረ ነገ ቦታው 
“ለልማት ይፈለጋል” በሚል ዶዘሩን ይዞ አይሰማራም ማለት አይቻልም።የአድዋ 127ኛ ዓመት ክብረ በዓል 
“በአድዋ አደባባይ አይከበርም” ያለ ደፋር አገዛዝ 128ኛውን “አኖሌ አደባባይ” ወስዶ የምኒሊክንም ታሪክ ይባስ 
አያጠለሸውም ልንል አንችልም “አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ምስል በምንም መልኩ አልይ” ያለ አገዛዝ እድሜ 
ከሰጠው 128ኛውን የአድዋ በዓል በኦሮሙማ ባንዲራ ሲያላግጥበት እናያለን።ዳቢሎስ ነግሧልና አባቶች “መስቀል 
ኃይላችን” ብላችሁ በመገሰጽ ሀገርና ሃይማኖትን ታድኑ ዘንድ አደራ አለባችሁ።  

የዛሬ 127 ዓመት አድዋ ሲዘመት ቤተ ክርሥቲያን ታቦቷን ይዛ የተሰለፈችው ሀገር ስለተወረረች ብቻ ሳይሆን 
እምነቷም ስለተነካ ነው።በወቅቱ የነበሩት ቀሳውስት ከሀገር ጎን የቆሙት ፖለቲካ ሁኖ ሳይሆን የሀገርና የሃይማኖት 
ጉዳይ ሁኖ ነው።አቡነ ጴጥሮስ የዛሬ 86 ዓመት በፋሺስት ጣሊያን የተረሸኑት ፖለቲከኛ ሁነው ሳይሆን ለኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ማለት ሀገርና ሕዝብ ናትና ነው።እናማ ትላንት  “ሃይማኖት ሊያጠፋ 
ሀገር ሊያፈርስ” የተባለለት ወራሪ ዛሬ በዘረኝነት ተተካ እንጂ ድርጊቱ አንድ ነው። ጣሊያን ኢትዮጵያን ሊወር 
ሲዘጋጅ አድዋ ላይ የተሰናከለውም ይሁን የአምስት ዓመቱ የፋሽስት ወረራ ወቅት የተካሄደው ተጋድሎ ሁለቱም 
ሀገር እና ሃይማኖት የመጠበቅ ህልውና እና ኢትዮጵያችን እንደሀገር እንድትቀጥል የተከፈለ መስዋዕትነት ነበር። 
ዛሬስ? ዛሬም ወንበዴ፣ ጥቁሩ ጣሊያን፣ ዳቢሎስ ሀገር እየመራ ከበስተጀርባ በሚንከባከቡት ባዕዳን እገዛ 
ኢትዮጵያችንን እያፈረሳት ነው። ጆሮው እየሰማ፣ ዓይኑ እየገላመጠን፣ አፉ እያዋረደን፣ እግሩ እየረገጠን፣ እጁ 
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እያረደን ያለ አረመኔ ዳቢሎስ ሀገርና ሃይማኖት እያጠፋ ነውና ከምንጊዜውም በላይ ልንተናነቀው እሚገባን ወቅት 
ላይ ተደርሷል። ይህ ካልሆነ ትላንት ቤተ ክርስቲያን ላይ የተወረወረው አስለቃሽ ጢስ ወደ አውዳሚ ቦንብ 
እንደሚቀየር አንጠራጠር። ዳቢሎስ ተግባሩ ነውና! እየሱስ ክርስቶስን ፈትኖና ተፈታትኖ ቢያቅተው የሰቀለው 
ዳቢሎስ ለሰው ልጅ ጥፋት፣ ለሀገር ውድመት ይሳሳል ብለን እንዳንዘናጋ። 

እንደፖለቲከኛ የተደራጀ ጠንካራ ኃይል አይታየንም እና “ተነሱ! ታጠቁ! ተዋጉ!” ማለቱ ይከብደናል። እንደ 
እምነት ግን ከእግዚአብሔር ሌላ መመኪያና ኃይል ለሌላት ሀገራችን እና ሕዝባችን አባቶች ማደሪያችን 
እየተቃጠለ፣ እየፈረሰ፣ እየረከሰ በዳቢሎስ ጪስ እስከመታጠን ደርሷልና ድምጻችሁን እንጠብቃለን። በ60 ሚሊዮን 
የሚገመት ተከታይ ያላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አትጠራጠሩ የእስልምና እምነት 
ተከታዮችም ሆኑ ሌሎች እምነታቸው ሀገራቸው ናትና ለዚህ ዳቢሎስ አገዛዝ እንዳይገዙ ካላወገዛችሁ እያየናት 
ኢትዮጵያችን እየጠፋች ነው።በየቀበሌው ያሉ ወጣቶች ሀገር ለማዳን፣ ሃይማኖት ለማስቀጠል ተሰባስበውና ነቅተው 
ይዘጋጁ ዘንድ ጥሪ ሊቀርብላቸው ይገባል።   

“መሪም ባይኖረው” በሀገራችን ኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ ውስጥ “ሕዝባዊ ማዕበል” እንደሚነሳ አንጠራጠር። የሰው 
ልጅ በየቀኑ እየታረደ፣ እየተጨፈጨፈ በዝምታ ይቀጥላል ብለን እንዳናስብ። መሽቶ ሲነጋ ሰቆቃ፣ ግድያ፣ ረሃብ 
የሚያስተናግድ አገዛዝ እየገደለ “እናጣራዋለን”፣ እያስራበ “ስንዴ ኤክስፖርት አደረግን”፣ እያፈረሰ “ማን አማራ 
ሁኑ አላችሁ?” እያለ፣ እያሾፈና እየተሳለቀ እንደማይቀጥል ተጨባጩ ሁኔታ ይመሰክራል።መሽቶ ሲነጋ የጤፍ 
ዋጋ በኪሎ 100 ብር እየጨመረ፣ አሁን ላይ ደግሞ ሆን ተብሎ የአዲስ አበባን ሕዝብ ለማሰቃየት የጤፍ አቅርቦት 
እንዳይገባ እየተደረገ በተጨማሪ በውኃና መብራት እጦት እየዬ እያሰኙ፣ ሕፃናት ያለ ፍላጎታቸው ኦሮምኛ ቋንቋ 
በግድ እንዲማሩ እየተደረገ የተማረረው ነዋሪ ፈንቅሎ እንደሚነሳ አንጠራጠር። “በእንቅርት ላይ …” እንዲሉ 
ከየቤቱ ወጣቶች እየታፈሱ እየዬ እና ህ.ህ.እ ያሉ እናቶች ከዚህ በላይ ምን ይመጣባቸውና ይቀመጣሉ? ዝም አሉም 
መታፈስ፣ ፣መታሰር፣ መገደል የሆነባቸው ወጣቶች “አትነሳም ወይ! አትነሺም ወይ!. . .” ብለው የዘመሩ 
ወጣቶች የተነሱ ዕለት እናቶች፣ አባቶች፣ እስላም ክርስቲያኑ፣ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ የመንግሥትና የግል 
ሠራተኞች፣ ነጋዴዎች፣ ታክሲና ባጃጅ ሹፌሮች ብቻ ሳይሆኑ ወታደሩም፣ የከተማው ፖሊስም አያጅባቸውም 
ልንል አንችልም። “አትሽሹ! ጎርጊስ አለላችሁ. . .” እንዳለችው ታዳጊ ወጣት ፈረሰኛው ጊዮርጊስንም 
ደፍራችሁታልና ተገን የሆናቸው እለት ወየው ለናንተ፤ ለመሪው ዳቢሎስና ለተከታዮቹ። 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! 

ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርካት! 

የካቲት 25 ቀን 2015 ዓ.ም. (March 04, 2023) 
ኢሜል ፡ ethiopiachen2009@gmail.com  
ድረ ገጽ ፡ www.ethiopiachen.org , www.ethiopiachen.com 
ምሥለ ገጽ ፡ 1H1HEthiopiachin 
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