
የዐቢይ ድድብና እና የወያኔ/ኢሕአዴጎች ማንነት!!! 
 
"መርዝ መጀመሪያ የሚመርዘው ወይም የሚጎዳው ብልቃጡን ነው!" ብያቹህ ነበረ አቶ መለስ የተደፋ 
ዕለት!!! 
 
ከመርዘኛው አቶ መለስ ዜናዊ በላይ ለዚህ ለመርዝና ብልቃጡ ጉዳይ ትልቁ ማስረጃ ሊሆን የሚችል ሰው ያለ 
አይመስለኝም!!! 
 
አቶ መለስ ዜናዊ ያ መርዝ፣ ክፋት፣ ተንኮል፣ ሸፍጥ... የተሞላ ዕኩይ የሰይጣን Workshop ጭንቅላቱ የገዛ 
ጭንቅላቱን አበስብሶት በጭንቅላት ዕጢ በስብሶ ሊሞት ችሏል!!! 
 
አቶ ዐቢይ ምንም እንኳ ሥልጣን ባይኖረውምና በጌታው በወያኔ እየታዘዘ የሚሠራና የሚተውን ተዋናይ 
ቢሆንም ወያኔ የሚያዘውን ሁሉ ያለማቅማማት በሙሉ ፈቃደኝነት ተቀብሎ ይፈጽማልና አቶ ዐቢይ 
አሕመድ በኢትዮጵያ ሕዝብ "ይድፋህ፣ ይቀንጥስህ፣ ይንቀልህ፣ ልጅ አይውጣልህ...!" ወዘተረፈ እየተባለ 
ሲረገም ከኖረውና በኋላም የሕዝብ እርግማን ዕድሜውን አሳጥሮት ከተደፋው፣ ብዙ ኢንቨስት 
ቢደረግላቸውም ልጅ ሊወጣለት ካልቻለው ከማሽንኩ አቶ መለስ ዜናዊ ጨርሶ ምንም ባለመማር እሱም 
እንደ አቶ መለስ ዜናዊ ሕዝብን ያለቅጥ በመናቅና ለሕዝብ ምንም ዓይነት ክብር ባለመስጠት በሕዝቡ 
ከመቆመሩ፣ በሕዝቡ ከማላገጡ፣ ሕዝብን ለማብሸቅ ለማብገን ከመጣሩ፣ ዘወትር ሕዝብን ያህል ነገር 
ለማታለል፣ ለማጃጃል፣ ለማሞኘት፣ ለማቄል፣ ለማጭበርበር ከመጣሩ፣ ዘወትር ሕዝብን ከመዋሸቱ፣ ከዚህም 
በላይ በአደባባይ ጥርሱን እያሳየ ከጀርባ ግን ሕዝብን በፅንስ ውስጥ ካሉ ሕፃናት አልጋ ላይ እስከዋሉ 
አረጋውያን ድረስ ንጹሐን ዜጎችን በማንነታቸው ምክንያት ብቻ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር አቀናጅቶ 
በሚያሰማራቸው አሸባሪዎቹ እጅግ አረመኔያዊ በሆነ የግፍ አገዳደል ከማስፈጀቱ ወዘተረፈ. ማረጋገጥ 
ትችላላቹህ!!!   
 
አንድ "የአቶ መለስን ሥልጣን ይዣለሁ!" የሚል ሰው የመጨረሻ ደደብ ካልሆነ በስተቀር ከአቶ መለስ 
ውድቀትና በሕዝብ ዕንባ ካገኘው ቅጣት አለመማር  አይችልም!!! 
 
ዐቢይ የመጨረሻ ደደብ በመሆኑ ነው "ሕዝብ ይረግመኛል፣ ወደ አምላኩ ያለቅስብኛል....የመለስ እጣም 
ይገጥመኛል!" ብሎ በማሰብ እያደረገ ካለው እጅግ ነውረኛና ግፈኛ ሥራው ሁሉ ሊታቀብና ሊቆጠብ 
ሳይችል ቀርቶ በአቶ መለስ መንገድ ሊጓዝ የቻለው!!! 
 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ታዲያ ምን ገዶት ሌላ ነገር ማድረግ ቢያቅተው ወይም ባይችል እንኳ የዐቢይ አሕመድ 
ቆሻሻነት፣ ሸረኝነት፣ ሸፍጠኝነት፣ ዕኩይነት፣ አረመኔነት ወዘተረፈ. በገባው፣ በታየውና በደረሰበት መጠን 
"እ..ህ!" እያለ እያማጠ ይሄንን ጭንጋፍ "ይድፋህ፣ ይቀንጥስህ፣ ይንቀልህ፣ ልጅ አይውጣልህ...!" እያለ 
እየረገመ ዐቢይ ተደፍቶ ደግሞ ሌላ ተረኛ ተደፊ እስኪመጣ ድረስ ይቀጥላላ ደሞ፡፡ መቸም 
ከወያኔ/ኢሕአዴግ ቤት ተረጋሚ እንጅ ተመራቂ ሰው አይመጣ!!! 
 
እርግጥ ነው እርግማንን ለመፍራት በእግዚአብሔር ማመንን ይጠይቃል፡፡ አቶ መለስ በእግዚአብሔር አያምን 
እንደነበረ ሁሉ አቶ ዐቢይም በእግዚአብሔር አያምንም፡፡ ብዙዎቻቹህ ዐቢይ ፕሮቴስታንት ይመስላቹሀል 



ግን አይደለም፡፡ አቶ ዐቢይ አሕመድን ብቻ ሳይሆን አባዱላ ገመዳንና ሌሎችንም ሁሉ የፕሮቴስታንት አማኝ 
የሆኑ እንዲያስመስሉ አዟቸው ፕሮቴስታንት እንደሆኑ የሚያስመስሉት በፓርቲያቸው በወያኔ/ኢሕአዴግ 
ታዘው ነው!!!  
 
ወያኔ/ኢሕአዴግ ይሄንን የሚያደርግበት ምክንያት በምዕራቡ ዓለም ለመደገፍ፣ የምዕራቡን ዓለም 
ለማታለልና ከእነሱ ለመጠቀም ነው፡፡ እነዚህ "ፕሮቴስታንት ነን!" የሚሉ የወያኔ/ኢሕአዴግ 
ባለሥልጣናትን ስለፕሮቴስታንት እምነት ብትጠይቋቸው ግን አንዲት ነገር አያውቁም፡፡ አሁን ዐቢይ 
ለማስመሰል እንዲረዳው የፕሮቴስታንትን አስተምህሮ ለማጥናት ይሞክራል፡፡ ግን ምኑም አይገባውም፡፡ 
የፕሮቴስታንት አማኝ ለመምሰል ስለ ፕሮቴስታንት ለመናገር በሞከረ ቁጥር ንግግሩ በበርካታ ስሕተቶች 
የተሞላ ይሆንበታል፡፡ ዩቲዩብ ላይ አንድ ዐቢይ በመናፍቃን አዳራሽ ውስጥ ሆኖ ተንበርክኮ የሚለፈልፍበትን 
ቪዲዮ ማየት ትችላላቹህ፡፡ የስሕተቶቹ ምክንያት ዐቢይ መናፍቅ ለመምሰል የሚተውን እንጅ የእምነቱ 
ተከታይ ባለመሆኑ ነው!!! 
 
የወያኔ/ኢሕአዴግ ባለሥልጣናት በሙሉ በእግዚአብሔር አያምኑም፡፡ "ፕሮቴስታንት ነን!" የሚሉት ብቻ 
ሳይሆኑ "ኦርቶዶክስ ነን፣ እስላም ነን!" የሚሉትም በእግዚአብሔር አያምኑም፡፡ አሁን  እነ ሙፈሪያትን 
ስታዩዋቸው አክራሪ እስላም ይመስሏቹሃል አይደል??? ግን አይደሉም ጨርሶ በእግዚአብሔር አያምኑም፡፡ 
አገዛዙ የእስልምና ተከታይ ከሆኑትን ባለሥልጣናት እየሾመ ወደፊት የሚያመጣበት ምክንያት የዓረቡን 
ዓለምም ለመያዝ ነው፡፡ ምንም እንኳ ተሿሚዎቹ  ከእስላም ቤተሰብ የመጡ ቢሆኑም በወያኔ/ኢሕአዴግ 
ፖለቲካ ሲጠመቁ ወዲያውኑ ከመጡበት እምነታቸው ጋር እንዲቆራረጡ ይደረጋል፡፡ ከዚያ በኋላ 
ታማኝነታቸው ለወያኔ/ኢሕአዴግ እንጅ ለእምነታቸው ወይም ለፈጣሪ አይሆንም፡፡ ሕይዎታቸው በሙሉ 
በትወና እና በማስመሰል የተሞላ ይሆናል!!! 
 
የወያኔ/ኢሕአዴግ ባለሥልጣናት እርግማንን የማይፈሩ፣ ለሞራል እሴቶች ቅንጣት ታክል ግድ 
የማይሰጣቸው፣ integrity የሚባል ነገር ጨርሶ የሌላቸው የሆኑት በዚህ ምክንያት ነው፡፡ ሃይማኖታቸው 
ፓርቲያቸው ነው አምላካቸውም መለስ ነው፡፡ ወያኔ/ኢሕአዴጎች ሌላ የሚያውቁትና የሚታመኑለት ነገር 
የላቸውም፡፡ እነ አቦይ ጳውሎስና እነ አቦይ ማትያስም በጳጳስ ደረጃ ተቀምጠው ለሃይማኖታቸው ግድ 
የሌላቸው የሆኑትና አማኝ መስለው እየተወኑ ሃይማኖታቸውን በእጅጉ በሚጎዳ መልኩ አቅማቸውን 
አሟጠው በሙሉ ልብ ወያኔን ሲያገለግሉ የኖሩት ለዚህ ነው!!! 
 
"ከዚህ ይሰውረን!" አትሉም??? 
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው  
   


