… ፓትሪያሪክ መርቆሬዎስ የት ነበሩ?
በሁለቱም የሃይማኖት መሪዎች መካከል የተፈጠረው ከአለመግባባት ያለፈ ትርምስ በማስመልከት ከዚህ ቀደም ወቅቱን
ግምት ውስጥ ባስገባ አቀራረብ ዓለም ያሻውን ይበል ጋዜጠኛውም አፉ ያመጣለት ያንበልብለው ምህረትም ህይወትም ከእግዚአብሔር
ናቸውና ጥፋቱ የእኛ ነው ማለትም ሱሪህን በአንገትህ የማውጣት ያክል ቢከብድም የመስቀሉን ቃል ለሚያምኑ ይቅር ማለት
እንደሚቻል በማውሳት አሮጌ ፋይል/መዝገብ እያገለባበጣችሁ እርስ በእርሳችሁ እየተናከሳችሁ ለዓለም መሳቂያ መሳለቂያ ከምትሆኑ
ለሁላችን የሚረባ ይቅር መባባሉ ነውና እርቅ እውርዱ ማለቴ የሚታወስ ነው:: በማከልም ለእኔና ለእናንተ ያለፈውን በመቁጠር ሂሳብ
መወራረድ ካልተሳካም ባላንጣችንን ከደረስክበት አፍንጫህን ቀቅለህ ብላው ማለት ሳይሆን ይቅርን ከማለት ውጭ ምንም አማራጭ
እንደሌለንና ይቅርን በማለት ውስጥ ያለው በረከት: የነፍስ ስጋ ዕረፍትና ጉልበት አሁንም ከእኔና ከእናንተ ውጭ ማንም ሊተርከው
እንደማይቻለውም እስረግጬ መጻፌን አስታውሳለሁ:: አሁን ግን ይህ ሁሉ ቁምነገር በእናንተ ዘንድ እንደ ተረት ሆኖ ቤተ ክርስቲያን
እንደ መመሸጊያ ምሽግ በመጠቀም መስመራችሁን አልፋችሁ ጭራሽ ሌላ ዜማ ማዜም ተጀምረዋል:: ለዚህ ተግባራችሁ ደግሞ በሰውም
በእግዚአብሔር ፊት ሃላፊነት ትውስዱ ዘንድ ግድ ነውና ከብዙ በጥቂቱ ሐቁ እንደሚከተለው ቀርበዋል::
የጽሑፉ አስማስ: ሃይማኖታዊ "ማእረጋችሁ" እንደ ሽፋን በመጠቀም የኢትዮጵያ ሕዝብ ተገፋ: ተቆረጠ: ተፈለጠ በማለት
ምላሶቻችሁ ለምታስረዝሙ ገሚሶቻችሁ ሳይገባችሁ ከፊሎቻችሁ ደግሞ ሳይገባችሁ (ጠብቆ ይነበብ) በተለይ ነገሩን በፊት አውራሪነት
እያረገባችሁ ለምትገኙ ስመ መነኮሳትና ሊቃነ ጳጳት ሁሉ ይመለከታል::
ፓትሪያሪክ መርቆሬዎስ ሆይ!
 የደርግ መንግስት በተውሶ ፖለቲካ ለዓመታት ሀገር ሲያተረማምስ:
 አንድ ትውልድ ሙሉ ሲያጠፋና ገድሎ ሲቀብር:
 እግዚአብሔር የሚባል ቅጀት እንጂ አምላክ የለም በማለት አብያተ ክርስቲያን ሲዘጋ:
 በወንጌል ፈንታ ክህደት ሲነገር:
 ከዚህም በከፋ መልኩ ፊት እየለየ ጸጉር እየቆጠረ እንደ ወፍ እያደነ የሰው ዘር እንደ ቅጠል ሲያረግፍ:
 አገር ተረካቢውን ወጣት ትውልድ በአዋጅ ደሙን እንደ አባይ ወንዝ ሲያፈስ:
 በአሰቃቂ ሁኔታም ገድሎ ሲያበቃ እንደ ብቅል የልጆች ሬሳ በወላጆች ፊት በአደባባይ ሲያሰጣ:
 በዜጎች ጆሮ ላይ ሽንብራ ቆልቶ በመክተት ምድር ትሸከመው ዘንድ የማይቻላትን ጩኸት ሲያጭክ:
 ሰውን እንደ ድንች በፈላ ዘይት ላይ ሲቀቅል:
 ገላቸውንም አራቁቶ የግመል ወተት በመድፋት ለቆሻሻ ነፍሳቶች ግብር ሲገብር: እርስዎ የት ነበሩ?
 በተባዕት ኢትዮጵያውያን ህፍረተ ስጋ ላይ የለስላሳና የአረቄ ጥርሙስ እያንጠለጠለ ቁልቁል ደፍቶም የሰውነት ውሃ ደምና
ሃሞት ተቀላቅለው በአንድነት ህልፈተ ነፍስን እስኪያረጋግጡ ድረስ ሲገርፍ - እንደ አንድ የሃይማኖት መሪና አባት ለከርሱም
ሳይሆን ለዚህ ዓለም ሙቻለሁ ስል ቆብ እንደ ደፋ ፈላሲ/መኖክሴ የደርግ መንግስት ሆይ! ተሳስተሃል አገር አያጠፋህ ነህ:
ሃይማኖት እየበረዝክ ነህ: የሰው ልጆችንም ያለ አግባብ እያሰቃየህ ነህ: በማለቴ ጣቴንና ምላሴ ተቆርጫለሁ: የብርሃን ዓይኔን
አጥቻለሁ: “ሙቻለሁ” የሚል ማናችሁ ናችሁ?
 ኧረ ማናችሁ ናችሁ አቤት በማለት የኢትዮጵያ ሕዝብ የሐዘን ተካፋይ የነበራችሁ? የሰውን ባይገዳችሁ እግዚአብሔር
አትፈሩምን? እስቲ ማናችሁ ናችሁ ንጽሐን ሆናችሁና ሌላውን የምትወነጅሉ (የምትወነጃጀሉ)? እንደው በዚያን ዘመን
የቆረጣችሁት ጮማና የጠጣችሁትን ጠጅ ሳይሆን ይቀራል ዕድሜ የቀጠለላችሁ? እንዲህ ባይሆን ኖሮማ በታሪክ እንጂ
እንዲህ ባለ አተላ ማንነት ባላወቅናችሁ ነበር:: ሐቁ ግን አንዳችሁም የኢትዮጵያ ሕዝብ ፖለቲካዊ ኪሳራ አንስታችሁ
የመደራደር መብት የላችሁም:: ወደው_አያለቅሱ! ደግሞስ ከመቼ ነው የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ያን መሪዎች የአቅመ ደካማ: ረዳት
የሌለውንም ሕዝብ ጠበቆችና ዕንባ አባሶች የሆናችሁ?

 ሀገርና ሕዝብ ቀንበር ከብዶበት የደም እንባ ሲያነባ እንባውን የሚያብስለት: ጩሆቱን ሰምቶም ለሚመለከተው አካል አቤት
የሚልለት አባት: መሪ: አጽናኝ: ጠያቂ: ጠበቃ በሚያስፈልግበት ዘመን እርስዎ የት ነበሩ?
 ቅድስነትዎ/ብጽኡነትዎ ሆይ! አምላክ የለሹ የደርግ መንግስት በጠራራ ጸሐይ በገበያ ማኸል ባወረደው የቦንብ መዓት የሰውና
የከብት ደም ተቀላቅሎ ሲጎርፍ እርስዎ የት ነበሩ? አይ በዚያን ዘመንስ አልሞነኮስኩም ነበር አይሉንም::
 ቅድስነትዎ/ብጽኡነትዎ ሆይ! የማንም ምስክር በማያስፈልግበት ሁኔታ የደርግ መንግስት ዓይኑን ጨፍኖ ሕዝብ በጅምላ
ሲፈጅ ከዚህ ድርጊቱ ይቆጠብ ዘንድ በወቅቱ እርስዎ ምን አሉ? እንደ እንድ የሃይማኖት መሪና መኖክሴ/ሊቀ ጳጳስ
ለሚመለከተው የመንግስት ባለስልጣንም ሆነ ለቀበሌ ሊቀ መንበር በተገፊው ሕዝብ ፈንታ በአካል ተገኝንተው ያሰሙት
ቃልም ሆነ ተቃውሞትን የሚገልጽ የጻፉት ደብዳቤ ነበርን?
 ቅድስነትዎ/ብጽኡነትዎ ሆይ! እርስዎ በስልጣን በነበሩበት ዘመን በሕዝብ መኸከል ተገኝተው የኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር
ያጽናህ ብለው ቃለ ህይወት ያካፈሉበት አንዲት የምትተቀስ ቀን አለች ወይ?
 ቅዱስኖትዎ/ብጽእኖትዎ! ዛሬም በእኛ ዘመን እኩል እንጀራ የመቁረስዎ ምስጢር - ትናንት መንጋውን በትነው ራስዎን
ሲያሰማሩ አይደልም ወይ?
 አባ ሆይ! ጌታ ኢየሱስ "መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል" ሲል በአንጻሩ ያ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ወጣት በመቃብሩ ላይ
የስላቅ ዳንኪራ እየተመታና እየተዘፈነበት አፈር ሲለብስ እርስዎና በዙሪያዎት የነበሩ የዛሬ "ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች" ሁሉ
ደግሞ ጉድጓድ ቆፋሪ አቃቤ መቃብርም ነበራችሁ:: እውነት ነው ውሸት?
 ቅድስነትዎ/ብጽኡነትዎ ሆይ! በዚያን ዘመን ያልረዱት ሕዝብ "ዝንብ" አቅጣጫ ስቶ በስህተት የማይገባባት ሀገረ አሜሪካ
ተቀመጠው ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ መደስኮሩ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ነው ብለው ያምኑ ይሆን? ነገሩ እንዲህ ከሆነ ሰውን
አይቼ በክርስትና አላመንኩም እንጅ በእግዚአብሔር ማመን ለምኔ ብዬ እመልስሎት ነበር::
 እንደው ለጠይቃችሁ መኖክሴ ብሎ ገዳይ: ዘራፊ: ምቀኛ: ቀማኛ: የራሱ ያልሆነው ሀብትና ንብረት በአቋራጭ ለማግበስበስ
እንቅልፍ የሚያጣ ሌባ: አታላይ: አጭበርባሪና ስራ ፈት መሆኑ ቀርቶ የከተማ ፈላሲ ብሎ የሰብአዊ መብት ተሟጋች: ለሕዝብ
ተቆርቋሪ የሆነው ከመቼ ነው?
 ቅድስነትዎ/ብጽኡነትዎ ሆይ! እርስዎ በኢትዮጵያ በስልጣን በነበሩበት ተመሳሳይ ዘመን ሀገራችን ኢትዮጵያ የነበረችበት
የጨለማ ዘመን የነበሩት ሀገራትና የሃይማኖት መሪዎች ምላሽ ምኑን ትቼ የቱን እንደምነግሮት ቢቸግረኝ በመጠኑም ቢሆን
ግን ጥቂት ላውሳሎት:: በአብ በወልድ በመንፈስ ስም አጠምቀሃለሁ ብዬ ያጠመቁትን: ለሕይወት ይሆነው ዘንድም ስጋና
ደሙ እያቆረብኩ ያሳደግኩትን: በክብር የዳርኩት ልጄ ብዬ ስጠራው አባቴ ብሎ ሲቀበለኝ የመጣ ሕዝብ ዓይኔን እያዬ በግፍ
ጥይት ከሚያልቅ እኔው ቀድሜው ልሙት በማለት ልብሰ ተክህኖአቸው እንደ ለበሱ ማቆሚያ በሌለው ጥይት ተደብድበው
የወደቁ: ክብራቸው ተገፎ "ሆሊኮፕተር" በመባል የሚታወቀው ሌላው ቢቀር ለማየት እንኳ የሚከብደው አሰቃቂ የግርፍያ
ዓይነት ሆድ እግራቸው እየተገረፉ በማኸል ህይወታቸው ያለፉ የሮማንያ የፖላንድ የሳልቫዱር የሃይማኖት መሪዎች
መኖራቸውን ሲሰሙ ምላሽዎ ምን ይሆን? እነዚህ ሰዎች ጥቅስ ይደግፈናል ብለው ሀገርንና ሕዝብን ትለው አልኮበለሉም::
እንደውም ያደረጉት “የለም! ቤተ ክርስቲያንም አልዘጋም ሕዝብንም አሳልፌ አልሰጥም! መንግስት ይህን የግዲያ ተግባር
ማቆም አለበት!" በማለት የቤተ ክርስትያን አቋም በግልጽ በማሳወቅ በግዙፉ ወታደራዊ መኪና ታስረው መንገድ ለመንገድ
እየተጎተቱ ስጋቸው አልቆ አጥንቶቻቸው በፌስታል ተለቅሞ በሰማእትነት ያለፉ ነበሩ እኮ:: እንዴት ነው ነገሩ? … እያልን
እንዳንድሮት እማኮ ክህነትን መረጡ:: ጥበብ በጎዳና ላይ ትጮሃለች!
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