
ሰንደቅ ዓላማችን፤  
 

ሇክቡር ከማንዯር አሰፋ ሰይፉ ባለበት ይዴረሰዎት ብየ ይቺን መሌእክት ስሌክሇዎ ከመሌእክቴ ግንዛቤ 
ያገኛለ ብየ ተስፋ አዯርጋሇሁ፤ Ethio Lion በሚሇው ዴሕረገጽ ሊይ ሰንዯቅ ዓሊማችን የሚሌ ርእስ 
ያሇው ጽሑፈዎን በሚገባ አነበብኩሇዎት፤ 

እርሰዎ በቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ ዘመነ መንግሥት የባሕር ኃይሌ ኮማንዯር ሆነው ሲያገሇግለ በነበረበት 
ጊዜ ትንፍሽ ብሇው የማያውቁት ወታዯር ዛሬ ስሇ ሰንዯቅ ዓሊማ ሲተቹና ሲውተረተሩ አስገርሞኝ 
ቢረደሌኝ በማሇት ግንዛቤዉንም እንዱያገኙ በማሰብ ነው የዝች ጽሑፍ መነሻዋ፤ ሰንዯቅ ዓሊማ ሲለ 
ሇመሆኑ የኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ አረንጓዳ ቢጫ ቀይ ቀሇማት ያለት በማን ዘመነ መንግሥት 
እንዯተጀመረ ሉያስረደኝ ይችሊለ?፤ ከቻለ እሰየው  ትምህርት አገኝበታሇሁ፣ ካሌቻለም ታሪክን 
ቢያነቡና ቢመራመሩ የተሻሇ ነው ብየ እጠቁመዎታሇሁ፡ 

ከአፄ ምኒሌክ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ እስከ አፄ ኃይሇሥሊሴ ዘመነ መንግሥት ዴረስ የነበረው ሰንዯቅ 
ዓሊማ ሇክርስቲያኑ ሕዝብ ብቻ የሚያገሇግሌ እስሊሙን የማይወክሌ እንዯነበረ ያውቃለን? ጊዮርጊስ፣ 
አንበሳው መስቀሌ ነው የተሸከመው፣ ይህ ዯሞ የክርስቲያንነት ምሌክት በመሆኑ እስሊሙን አይወክሌም 
ማሇት ነው፣ ኢትዮጵያ የክርስቲያን፣ የእስሊም እና የላሊዉም እምነት ተከታይ አገር መሆንዋን እንዳት 
ሉያጤኑት አሌቻሇሁም? ብቻ እኮ እርሰዎ ጦረኛ እንጂ ፖሇቲከኛ አይዯለም፣ ሇዚህም ነው የሚጽፉት 
ጽሑፍ ፈር የሇቀቀ መቋጠሪያ የላሇው የሚሆንበዎ፣ አሇመታዯሌ ሆኖ ነው እንጂ እርሰዎን የመሰሇ 
አዛዉንት ክርስቲያን ከሆኑ ሌቦወትን  ሇእግዚአብሔር ሰጥተው በፀልት እስሊምም ከሆኑ ወዯ አሊህ 
ቀርበው በፀልትና በሶሊት ስግዯት ማሳሇፍ የሚገባዎ ነበሩ፣ አሌታዯለምና በዚህ እዴሜዎ በእንግሉዝ 
አገር ኑሮዎ አሇመጣጣም በስጨት ባለ ቁጥር ያ’ የወታዯር ጠባየዎ እየገነፈሇበዎ ባሌተካኑት ሙያ 
ፖሇቲከኛ መሆን ይፈሌጋለ። 

ስሇ ሰንዯቅ ዓሊማ ከተነጋገርን ማንም አገር ወዲዴ ኢትዮጵያዊ ሰንዯቅ ዓሊማዉን የሚጠሊ እንዯላሇ 
እንዱያውቁሌኝ እፈሌጋሇሁ፣ እርሰዎ ብቻ የሰንዯቅ ዓሊማ ተቆርቋሪ ሲሆኑ ግን በእጅጉ ያስቀኛሌ፣ ብቻ 
እኮ ወታዯር አይዯለ፣ በወታዯር ዱስፒሉን የተጓዙ ስሇሆኑ የሇመደት ግትርነት ስሇተጣበዎት መቼም 
አይሇቀዎት፣ ሰንዯቅ ዓሊማ ካሌን በአፄ ምኒሌክ ዘመነ መንግሥት የጊዮርጊስ አርማ ያሇው፣ በቀዲማዊ 
ኃይሇሥሊሴ የአንበሳ አርማ ከነ መስቀለ፣ በዯርግ ዘመነ ሥሌጣን ዯሞ ማጭዴ እና መድሻ፣ አሁን 
በኢህአዳግ መንግሥት ዯሞ ኮከብ ነው፣ በእርሰዎ አስተሳሰብ እና ፍሊጐት ከሄዴን የምኒሌክን እንዲንይዝ 
አስሊሙን አይወክሌም፣ የቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴን እንዲንይዝ መስቀለ አስሊሙን አይወክሌም፣ ዘእምነገዯ 
ይሁዲም አይዯሇንም፣ የዯርግን ማጭዴ እና መድሻን እንዲንይዝ ግፈኞቹን እና ነብሰ ገዲዩቹን የዯርግ 
ባሇሥሌጣናት ሇማስታወስ አንፈሌግም፣ በዚህ ምክንያት አሁን ያሇው መንግሥታችን አስቦበት እና 
መክሮበት በሰንዯቅ ዓሊማችን ሊይ የኮከብ አርማ እንዱኖረው እስሊሙንም ሇክርስቲያኑም የሚያዋህዴ 
ሰፍርበት ተወስኖ የአራችን ብሔራዊ ሰንዯቅ ዓሊማ መሇያው ሆኖ በማገሌገሌ ሊይ ይገኛሌ፣ በዚህ ቅር 
ካሇዎት እቤተዎ የፈሇጉትን ሰንዯቅ ዓሊማ ሇማውሇብሇብ መብተዎ ስሇሆነ ያውሇብሌቡት። ላልችም 
የእርሰዎ አይነት መኖራቸዉን ስሇማውቅ ማየት ማመን ነውና እሰቲ ስሇ ኢትዮጵያ ሁኔታ ትክክሇኛዉን 
የሚገሌጽ መረጃ አፈሊሌጉና አንብቡ፤ ካሌሆነም ወዯ ኢትዮጵያ ብቅ ብሊችሁ አገናዝቡት፣ መንግሥት 
እንዯሆነ እንኳን በፖሇቲካ ሌፈሌጋችሁ መኖራችሁም ትዝ አይሇው፤ ከወዲጀዎ አቶ ኃይለ ሻዉሌ ከምሮ 
እሰከ ላሊው ወዲጀዎ አቶ መስፍን ወሌዯማርያም ዴረስ ከዛም ላልች እዛወው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው 
ሲወራጩ መንግሥት ምን አዯረጋቸው? እንዱያው የፈረንጁን አገር ተቆራኝቶ ምክንያት ከመፈሇግ 



አንኳር አንኳሩን ብንነጋገር እውነት ትቀጥናሇች እንጂ አትሞትም ነውና እውነቱን እንነጋግር 
ዴብቅብቆሹን ወዯጐን ትተን። 

የኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማን በተመሇከት ግንዛቤ ያገኙበታሌ ብየ ስሇተረዲሁት፣ ከምኒሌክ እስከ ኢህአዳግ 
ዴረስ ያሇዉን ያስተዉለት ዘንዴ ከዚህ ጽሑፌ ጋር ስሇሊኩሇዎት ያዝናናዎታሌ ብልም ያስተምረዎታሌ 
ብየ አስባሇሁ፤ ክቡር ኮማንዯር አሰፋ ሰይፉ፣ ከዚህ ዯም ብልም ኢህአዳግን ሲተቹ እና ኢትዮጵያ 
ስብርብሯ ወጣ እያለ በየ መዴረኩና ዴህረ ገጹ ሲጽፉ ታዝቢአሇሁ፣ እዴሌ አግኝተው እርሰዎ 
የኢትዮጵያ መሪና አስተዲዲሪ ቢሆኑ ሇዛ ሕዝብ ሕብስት ከሰማይ ያወርደሇት ነበር? ይሌቅስ ወዯ 
አጋዯሇው አብረው ከሚያጋዴለ በዚህ እዴሜዎ በባእዴ አገር ከሚንቋራጠጡ ማየት ማመን ነውና 
በኢትዮጵያ ውስጥ ያሇዉን ሌማት እና እዴገት ብቅ ብሇው ቢያስተዉለ ሇካ ተሞኝቻሇሁ እስከዛሬ 
እንዯሚለ ምንም ጥርጥር የሇኝም፤ ኢትዮጵያን በአሁኑ ጊዜ ቢያዩዋት ሌማቱን እና እዴገቱን ማመን 
እንዯሚሳነዎ ዴረስ የተካሄዯ ነው፣ ይህ ዯሞ ይቀጥሊሌ በዚህ የሚቆም አይዯሇም፣ ዴሮ እናንተ ባሕር 
ኃይሌ ሆናችሁ ቢራ ስትጠጡ ዊስኪ ስትጠጡ ጮማ ስትቆርጡ ገበሬው ዴፍርስ ውሃ እንኳን አሮበት 
የነበረው በመንግሥት ዴካምና አስተባባሪነት አምራች ኃይሌ ሆኖ ዴሮ እናንተ የምትጠጡትን እና 
የምትቆርጡት ጮማ እያገኘ በሇ ብዙ ካፒታሌና ባሇንብርት መሆኑን ሌነግረዎት እወዲሇሁ፤ እኔ 
መኖሪያየ ጀርመን ነው፣ ኢትዮጵያ እረፍት ሄጄ አምስት ቀን ደከም፣ አምስት ቀን አንቦ፣ አምስት ቀን 
ሰንዲፋ ሆቴሌ ተቀምጨ የገበሬዉን እና የሕብረተሰቡን ኑሮ በአግባቡ አይቼና አገናዝቤ የተመሇስኩ 
ስሇሆነ የእርሰዎ አካሄዴ ሇቀባሪው አረደት ነውና እባከዎትን በዚህ እዴሜዎ በማያውቁት ሁኔታ 
ብእረዉን አያጐሌዴፉት እሊሇሁ። 

ቸር ይግጠመን፤ በዛብህ ነኝ ከጀርመን፤ 


