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የዘረኛውን አገዛዝ ጸረ ሃይማኖት ዘመቻ ኢሕአፓ ያወግዛል
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ጳጳሳት በጋራ ያወጡትን መግለጫ ኢሕአፓ እየደገፈ ዘረኛው አገዛዝ
በቤተ ክህነቱና በሃይማኖት ላይ የከፈተውን ጸያፍና ሰይጣናዊ ዘመቻ አጥብቆ ይኮንናል፤ ያወግዛል፡፡
በሥልጣን ላይ ያለው ዘረኛ አገዛዝ መልኩና ይዘቱ ወያኔያዊ በመሆኑ ቀደም ብሎ ወያኔ በእስልምና ሃይማኖት
ተቋም ላይ ከፍቶ የነበረው ከፋፋይ ዘመቻ እነሆ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላይ ከፍቷል። አያሌ ቤተ
ክርስቲያናትና ቅርሶች ተቃጥለዋል፤ ቀሳውስት በግፍ ተገድለዋል፤ ምዕመናን ተገድለዋል፤ ከቤት ንብረታቸው
ተፈናቅለዋል። ታሪክን እየበረዘና እየደለዘ ያለው ይህ አገዛዝ ግቡ ጸረኢትዮጵያ በመሆኑ፤ አማራና ክርስቲያንን
በሜንጫ የሚሉትን አቅፎ ደግፎ ያሰማራ ነውና፤ ሹሙ ራሱ በኦሮምኛ በሚያደርጋቸው ንግግሮች
በቤተክርስቲያን፣ በአማራና በአማርኛም ላይ ጥላቻን ይሰብካልና ጸረኢትዮጵያ ዘረኞች ቀናችን መጥቷል በሚል
ጸረ ኦርቶዶክስ ዘመቻቸውን አጧጡፈዋል። ይህ ዘመቻ መነሻና መዳረሻው ኢትዮጵያን ለማጥፋት አሊያም
በዘረኞች ጫማና ቁጥጥር ስር ለመድፋት በመሆኑ ፤ የሕዝብን ፍትሓዊ ትግል ለመግደል በመሆኑ በጸረኢትዮጵያ
ጸረ ኦርቶዶክስ ኃይላት ድጋፍ ማግኘቱ የሚያስገርም አልሆነም። በዘረኞቹ ስሌት ኢትዮጵያን ማዳክምና ማድቀቅ
የሚቻለው ለሀገር አንድነት ጽኑ ምሰሶ የሆነውን ሕዝብ ማዳከም መከፋፈል ነው ከማለታቸው ባሻገር የሀገር
ቅርስና የአንድነት መሠረት የሆኑትን ተቋማት ማለትም የሃይማኖት ተቋማትንና ቋንቋን ማጥቃት የሚለው
የስምሪታቸው እምብርት ነው። በአማራና በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የከፈቱት አስከፊ ዘመቻ የሚገለጸው
በዚህ ነው። ይህ ዘመቻ ደግሞ ጽንፈኞች በተናጠል የጀመሩት ሳይሆን አገዛዙ የደገፈውና ቀጥሉበት ያለው
በመሆኑ ለደረሰው ጥቃትና ጥፋት ሁሉ ተጠያቂና ኃላፊ አገዛዙ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። “እኔም
አገዛዙም ይቅርታ አንጠይቅም፤ አገዛዙም ለደረሰው ጥቃት ካሳ አይከፍልም ብሎ የደረቀው ሹም ትላንት
ተከታዮቹ ለዘረፉት ባንክ ሁሉ ገንዘብ ሲተካ መቆየቱን የዘነጋንም መስሎ ታይቶታል። ከቡራዩ አጣዬ እስከ ባሕር
ዳር የተካሄደው የግፍ ተግባርና እርምጃ ዛሬ በይፋ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተቋማት ላይ እየተወሰደ ያለው የጥፋት
እርምጃ አካል ነው።
ሹሞቹ የተከፋፈሉትን የሲኖዶስ አካላት አስታርቅን በሚል ተንኮል መጠንሰሳቸውን ቀደም ብለን ያጋለጥነው
በመሆኑ የምንመለስበት አይሆንም። ጽኑ አቅዋማችን መንግሥትና ሃይማኖት በየራሳቸው ነጻ በመሆናቸው
ሃይማኖት የግል ነው ሀገር የጋራ ነው የሚልም በመሆኑ የአገዛዙን በሃይማኖት ጣልቃ ገብነት አጥብቀን
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ከመቃወማችን በላይ ሹሙ ሃይማኖቱ ባልሆነው በኦርቶዶክስ ጉዳይም እጁን ዘው እንዳያደርግ አሳስበን
አስጠንቅቀን ነበር። የሁላችንም ቅርስ ነው በሚል ሽፋን ዲያብሎሳዊ ሴራውን ግን ቀጥሎ እነሆ በጎጥ ደረጃ
ሊያፈርስ፤ በቋንቋው ደረጃ ሊያተራምስና በአጭሩ ሩብ ምዕተ አመት ቤተ ክህነትን ከጥቅም ውጪ ሊያደርግ
በመንቀሳቀስ ላይ ነው። የተከሰተውን ተቃውሞ ለማርገብና ሰልፉንም ለማስቆም ልዩ ልዩ ሴራዎችን ጠንስሠዋል።
ዜጎች በዚህ ሳይዘናጉ ቁርጠኛ ትግሉን ይቀጥሉ ዘንድ ጥሪ እናደርጋለን። አገዛዙ ጸረ ኦርቶዶክስ፥ ፀረ አማራ፥ ጸረ
ኢትዮጵያ መሆኑ ቋሚና ዘላቂ ይዘቱ ነው። በሃይማኖት ደረጃ ትንኮሳና ብጥብጥ መፈለጉ ምን ያህል ኃላፊነት
የጎደለው መሆኑን ያሳያል። የሌሎች የይማኖት ተከታዮች ይህን ዘመቻውን መቃወማቸው የሚያስመስግናቸው
ሲሆን በሃይማኖት ላይ ሲዘመት አላየንም አልሰማንም ያሉትንም ለትዝብት ዳርጓቸዋል።
የአገዛዙ ጸረ ኦርቶዶክስ ዘመቻ ባስቸኳይ በትግላችን ይቁም!
ኢትዮጵያዊነት ይለምልም፤ ይጠናከር!!

