ንምኒሊክ፡ፈጣሪ ወጽዓን ሽግርን ኢትዮጵያ ርእዩ’ዩ ልኢኽዎ
=====/////=====//////=====///////======/////======
#ፕሮፌሰር ኣፈወርቅ ገብረየሱስ፡ወድ ጎጃም ኢዮም።ዘመድ ሃጸይ ተኽለጊዮርግስ ምኳኖም ድማ ቕድሚ 3 ዓመት፡ሓደ ወድ ጎጃም
ዝኰነ ግኑን ምሁር (ብዓውዲ ታሪኽን ሥነ-ጽሑፍን ካብ ብምንጭታት ሓገዝተይ ሓደ ዝኰነ ኢዩ)፡ ኣብ
ሰፊሕ ዕላልና ከውስኣለይ እዝክር’የ።ፕሮፌሶር ኣፈወርቅ ገብረ-የሱስ፡ማዕረ ዓዲ ጥልያን ከይዶም ዝተምሃሩ
ክነሶም፣እናሻዕ ክሕደትን ጥልመትን ሕላገቶም ምኳኑ ከይኣክል፡ኣብ ታሪኽን ፍርድን ዝንቡዕን ቔናን ክህቡን
ክጽሕፉን ዝተዓዘቡ ይእርመምሎም ኢዮም።
ኣነ ድድማ ከም ሰበይ፡ብተግባራቶም ይእርመምን ይስድመምን ኢየ።ዋላ እኳ ካብ ቂምን ቕርሕትን፡ ሓጸይ
ዮሃንስ ብምብጋስን ካልእ ምኽንያታትን ርዒሞም ዝከርሓነ ጽልኢት ብምኩልዃኮም ግናይ ሓሳባትን
ተግባራትን ኣብ መቃን ጊዚኦም ይፈጽሙ ደኣ እምበር ማዕረ ክንድዚ ክኾኑ ምዕዛብ ግን መመሊሱ
ዘስደምም ተርእዮ ኢዩ በሃሊ ኢየ።ብፍላይ ድማ እታ “ንምኒሊክ፡ፈጣሪ ወጽዓን ሽግርን ኢትዮጵያ፡ርእዩ’ዩ
ልኢክዎ” ትብል ጽሕፎም ኮር ተገልበጥ ይኮነኻ’ዩ።
ነዚ መበልየይ ኸኣ፡ ኣብ'ታ ቕድሚ ሓደ ዘመን ኣቢሉ፡ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኣስመራ ዝተሓትመት መጽሓፍ "ብርሃን-ይኹን!"፡ብዛዕባ
እቲ ሃጸይ ወይ ዳግማዊ ምኒሊክ ምኳኑ ወርትግ ዝንገረና ወከፍ-(ኣነ እኳ ዳግማዊ ክብል ኣይክእል ኢየ) ቕድሚ 25 ዓመት ኣብ ቤተመጽሓፍቲ ከይድና ከነንብብ ከለና፣ብፍላይ ኣብ ማእከል ፓቮኒ (ሴንተር) እናሻዕ ተመላሊስና ነንብብ ብምንባርና፡ "ንምኒሊክ ፈጣሪ ኢዩ
ኢልኽዎ"- ዝብል ረኣና።እሞ እምብዛ ይሕርብተና ነበረ።
በቲ ሓደ ወገን ልኡክ ፈጣሪ ምኳኑ ዝሃዘ ሓሳብ ነንብብ እሞ፡ብፖለቲከኛታት ኤርትራን ትግራይን ድማ ሚኒሊክ ማለት ከም ሓደ
ሕሱምን መጋበርያ ጣልያናውያን ዝኰነን፥ንሕዝብታት ንኣይተት ንስልጣኑን ረብሕኡን ክብል ልዑላውነት ብምሻጥን ብምክሓድን እከይ
ግብሪ መቃፍራውያን ከም ዝገበረ፡ምኳኑ ዝትርኽ ትረኻን ብመገዲ መቓልሕ ድምጽታት ከይተረፈ ዝንገረና ዝነበረ ኸኣ፡ ብዝሰማዕናዮ
ቁጽሪ፡ብዛዕባ ሚኒሊክ ክሓስብ እናሻዕ ይቕሰብ ነበርኩ።
ኣነ እኳ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ጊዜ መቃን እዋን ኰተቴ ዕድመይ ይኹን ክሳዕ ደሓር ማለት ኣዝየ ብተመክሮን ብስጋዊ ዕድመ
ዝበስልን፡ኣቤቶ ምኒሊክ ከም ሓደ ገርህን ሃሳስን ኮይኑ ይስመዓኒ ነይሩ-“ሕዳርናይ ወከፍ ይመስለኒ ብምንባሩ’ዩ።ኣቤት እወ፡ከምዚ ሎሚ
ሓደ ቁጥምን ተረጋምን ምዃኑ ኣብ ዳራ ምስትውዓልን ምግንዛብን ብመጠኑ ይሳግመሉ ኣብ ዘለኽሉ እዋን ማለት ኢዩ።
ብዝኰነ፡እዛ ኣብ መጽሓፍ "ብርሃን-ይኹን!" ክነባ ከለኹ ዋላ እኳ ብዙሕ ቁውምነገር ዝሓዘት እንተኰነት ግን ዝኰነ ሓሳብን ስምዒትን
መመሊሱ-መላሊሱ ይወረኒ ነበረ።
ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መሰካክር ጅሆባ ወይ ያህዌ ዝኰኑ ኣባላት፡ ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኣስመራ
ኣብ ዓመተ 1993-1994 ዓ/ም/ፈ ዝወርዶም ዝነበረ መሪር ሕሰምን እልበትን፣ብዓይነ ስጋይ ክርእይ
ይቕሰብ ብምንባረይ ኸኣ፣ኣምላኽ ሐሕሱማቶም ድዩ ዝህበና ዝብል ወትርግ ዝሓቶ
ሕቶታት፡ግብርናን ሓጥያትናን ድዩ እናበልኹ ምስ ነፍሰ-ሥጋይ ንበይነይ ኮፍ ቢለ እሓስብ ኢየ
ነይረ።
እዛ ኣብ መጽሓፍ "ብርሃን-ይኹን" ብዛዕባ ሚኒሊክ ሰፊራ ዘላ ጽሕፍቲ ድማ "እግዚኣብሔር
እንሀለ ንምኒሊክ መሪጹ፡ኪድ ኢትዮጵያ ተጎዲኣ ኣላ፥ ሕዝቢ ኢትዮጵያ በኺዩ'ዩ።ድንቁርና ነዚ
ሕዝቢ በዚሑዎ'ሎ፡ንኢትዮጵያ ኪድ ኣጆኺ በላ።ንብዓት ድኻታት ሓብሰላ ኢኻ።
ድንቊርና ጸላም ኢዩ፣ፍልጠት ግን ብርሃን ኢዩ'ሞ፡ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸላም ክመሓየሽ፡ብርሃን
ክወጻላ፥ነቲ ሕዝቢ ዝረቀቆ፡ኣብ ልቡ ዝጎልሐ፡ኣብ ዓይነ ሥግኡ ክኽሰት፡ምሃሮ-ኣርሞ-ሓልዎ ኢኻ።ንዓኻ ክብል ዘይኰንኩ፡ንሕዝቢ
ኢትዮጵያ ኢለ ኢየ ዘንግሰኻ ዘለኹ! ቢሉ ልኣኾ።--ዳግማዊ ምኒሊክ ድማ ብዝተልኣኾ መገዲ ከይዱ፡ብዝነገሡ ብህጹፅ፡ንድኻ ሕዝቢ ካብ
ባርነቱ፡ሓራ ኣውጽኦ።"-ክብል ፕሮፌሰር (ድሮፌሰር) አፈወርቅ ገብረየሱስ ጸሓፉ።
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ሎሚ ሚኒሊክ ብሕይወቱ ከምዘሎ፡ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ክስወጠኒ ጀሚሩ ኣሎ።እዚ ብሓቂ 'ዳግማዊ ምኒሊክ' ክስመ ዘለዎ፡ዉላድ ዝሓለፈ
ምኒሊክ ዝኰነ ወከፍ ድማ ኣብ ልዑላውነትን ሰብኣውነትን ጭራሽ ምንም ዘይስቆሮ’ዩ።
ንዙፋን መንግስቱ ክብል እልቢ ዘይብሉ ኣነዋሪ ተግባራት እናዓመመ፥ንዕንወትን ብርሰትን፡ሕጊ ምክባር ዝብል ስም እናተመቑ፣ኣብ
ታሪኽ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ፡ነውጽታት እናልሓሙን እናዘርኡን፣ “ሓሶት ንሓንቲ መዓልቲ
ኣሶት!” ዝብልዎ ጎስዮም፣ከመ-ቕጽበት ብርሃን ማዕከን ወረታት እናፈብረኹን፥ሓው ንሓው ኣባሊዖምን
ኣፋሪሶምን፡ ‘ፈጣሪ ዓለም፡ሓሪዩኒ-መሪጹኒ' ብዝብል ሕልማዊ መርሖ ተዋሒጦም፡ኣብ መርከብ ሃለውሳ
ብፍቓዶም ይነብሩ ምህላዉ፡ክትዕዘብ ከለኻ፡ስርዓተ ዳግማዊ ምኒሊክ ዳግማይ ብኣምሳሉ ተኸሲቱ
ምህላዉ፡ኣብ ሕልናኻ ይቕጀለኻ፣ኣብ ሰልሚ ትዝታ ብር ይብለኻ ኢዩ።
"ስልጣን ካብ ፈጣሪ ኢዩ!" ዝብልኣ ኣምር ፈሊጥን እምነትን ኣሎ ኢዩ፣እዚ ኣምር’ዚ ብርቱዕ ሕቶ
ዘላዕል እኳ ተኰነ ኮረሻ ሥልጣን እንተስ ካብ ፈጣሪ ይኹን እንተስ ካብ እከይ ሰይጣን ይኹንሲ፡ኣረሜናዊ ስራሕ ዝስርሐ ኰነ ዓማፅን ርግጸትን ዝኰነ ይኹን ስርዓት ግን ካባ ዉርደቱን ባይታ
ዉድቐቱን እንታይ ከም ዝመስል፡ተመራማሪ ታሪኽ ወይ ሊቀ-ሊቃውንቲ ምኳን ጭራሽ ኣየድልየኻን
ኢዩ እብል።ኩዕብ ክንዲ ዝኰነ ድማ ኣብ ግዚኡ ክሰዓር ኢዩ።
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