The Ethiopian Version of the Beast
የኢትዮጵያው ዐውሬ (666) - “ሰባተኛው ንጉሥ”

(666)

-

ትንቢቱ ደረሰ (ከአዲ አበባ)
ባለፈው
ሰሞን
“ትንቢትን
በሤራና
በግድያ
ማስቀረት
አይቻልም!” በሚል ርዕስ አንዲት መጣጥፍ ለየድረገፆች መላኬና
አንዳንዶች መለጠፋቸው የሚታወስ ነው፡፡ አንዳንዶች ደግሞ በራሳቸው
ምክንያት አላወጡትም፡፡ ወደ ምክንያታቸው ገብቼ በከንቱ መዳከርን
አልወደድኩም፡፡ የምልከውን አወጡ አላወጡ ለኔ አይደለም፤ እኔ
አልጠቀምም/ አልጎዳምም፡፡ ይህ ነው ብዬ በውል የማላውቀው ኃይል
ከልጅነቴ ጀምሮ ላለፉት 30 ዓመታት ሲያስጮኸኝ ሰንብቷል፡፡ ብዙዎቹ
የምላቸው ነገሮች በገሃድ ታይተዋል፡፡ እኔን “እንዲህ ነኝ/አይደለሁም”
እያልኩ አይደለም፡፡ የማይታወቅ ሰው ምንም ቢል ደግሞ ሰሚ
የለውምና ጉራ አይከጅለውም፡፡
ዛሬ ጧት ዐውሬው በእሥራኤል ሀገር የተደረገለትን ሁለት ዓይነት
አቀባበል በዩቲዩብ አየሁ፡፡ ውድ ኢትዮ-እሥራኤላውያን በነፃነት
በሚኖሩባት ሁለተኛ ሀገራቸው እሥራኤል ውስጥ ለዚህ መሠሪ ዐውሬ
ያደረጉት አቀባበል እንደ አንድ የሀገር መሪ ነኝ ባይ እጅግ አሣፋሪ
ነው፡፡ እርሱ ግን አራት ኪሎን የያዘበት የተለዬ ዓላማ ስላለው
ሀፍረትን አያውቅም፡፡ መለስንና አቢይን የመሳሰሉ ሰዎች ለተለዬ
አጋንንታዊ ተልእኮ ሥልጣን ስለሚይዙ ዐይናቸውን በጨው አጥበው
በሚያከናውኗቸው ፀያፍ ተግባሮቻቸው ከመኩራት ይልቅ አያፍሩም፡፡
እኔ ያን ከዚህ ማስታወሻ ግርጌ አንዱን አድራሻ ያስቀመጥኩትን
ጽሑፍ ካወጣሁ ከአንድ ሣምንት በኋላ ዩቲዩብ ስጎረጉር የአባ አምሐ
ሥላሤን ማስጠንቀቂያ አገኘሁና አዳመጥኩት፡፡ በሚገርም ሁኔታ ከኔው
ጽሑፍ ጋር በብዙ ነገሩ ይመሳሰላል፡፡ ፈጣሪ ሲፈልግ ድንጋይንም ዛፍና
ቅጠልንም ያናግራልና እኛ በኑሮ ዘይቤም ሆነ በመኖሪያ ቦታ የምንለያይ
ሰዎች የምናስተላልፈው መልእክት መመሳሰል ለነገር መሆኑን ለመጠቆም
ይህችን አጭር አስተያየት ዛሬ ሰነዘርኩ፡፡
መጥምቁ ዮሐንስ ሰሚ ባያገኝም “መንግሥተ ሰማይ ቀርባለችና
ንስሃ ግቡ” እያለ በበረሃ ይዘዋወር ነበር፡፡ እኔ ኃጢኣተኛውና ዓለማዊው
ግለሰብ ደግሞ የታየኝን ተናገርኩ፤ እናገራለሁም፡፡
የዮሐንስ
ራዕይ
ላይ
የተጠቀሰው
ዐውሬ
አንድ
ብቻ
አይመስለኝም፡፡ በየሀገራቱና በየዘመናቱ የሚመጣና ራሱን እንደአሜባ
የሚያበዛም ይመስለኛል፡፡ በዚህ ዘመን ይህ አቢይ የሚባል የጭቃ እሾህ
የዐውሬው ምትክ ሆኖ እያገለገለ እንደሆነ በግልጽ መረዳት ይቻላል፡፡
(በፊት ልዝብ ሰይጣን ነበር አሁን ግን ለይቶለት ዲያብሎስን
በኢትዮጵያ ተክቷል!)
የአባ አምሐየሱስን የትንቢት ቃል ለማዳመጥ የፈለገ
http://wwqw.you2repeat.com/watch/?v=bce9NZo_QGM
“ትንቢትን በሤራና በግድያ ማስቀረት አይቻልም!” የሚለውን ጽሑፍ
ማንበብ የሚፈልግ ይህን ማስወንጨፊያ መንካትና ከኢትዮፎረም

ድረገጽ
ማንበብ
ይችላል፡፡
http://ethioforum.org/amharic1%89%b5%e1%8a%95%e1
%89%a2%e1%89%b5%e1%8a%95%e1%89%a0%e1%88%a4%e1%88%ab%e1%8a%93%e1%89%a0%e1%8c%8d%e1%8b%b5%e1%8b%ab%e1%88%9b%e1%88%b5%e1%89%80%e1%88%a8%e1%89%b5%e1%8a%a0%e1%8b%ad%e1%89%bb/
- ይቺን ገጽ ለመሙላት ብቻ ጥቂት ነገር ልበል፡- በአሁኑ ወቅት
የሚሾሙ ሰዎችን ተመልከቱ፡፡ አብዛኞቹና ወሳኝ ቦታ ላይ የሚመደቡት
ኦሮሞዎች ናቸው፡፡ በኦሮሞነታቸው ላይ ሃይማኖታቸው ፕሮቴስታንት
ነው፡፡ ወይም ኢ-ሃይማኖታውያን(atheists)፡፡ ጥቂቶች ሙስሊሞች
ናቸው፡፡ ተሹዋሚዎች በዕድሜ ፌዴራላዊያን ናቸው - ማለትም
በዕድሜ ያልገፉ ወጣቶችና ጎልማሦች ናቸው - በፌዘኛ ፌዴራሊዝም
ዘመን
ተኮትኩተው
ያደጉ፡፡
ብዙዎቹ
አቢይ
የሚያውቃቸውና
በካድሬነት ወያኔን ያገለገሉ ናቸው፡፡ ግለ ታሪካቸው ደግሞ
በሹመታቸው ላይ አንድም ተፅዕኖ የለውም - ሙልጭ ያሉ ሌቦች
ወይም ገዳዮች መሆናቸው ከሹመት አያግዳቸውም - ብቻ የከይሲው
ወዳጆችና ደንገጡሮች ይሁኑ፡፡ በዕድሜ በአማካይ ከ25 እስ 45 ግፋ
ቢል እስከ 50 ይሆናሉ፡፡ ብዙዎቹ ሹመኞች ራስ ወዳድና ማኅደራቸው
በ”ፋወል” የተሞላ አጭበርባሪዎች ናቸው - በሀሰት ዲግሪዎች
የተምበሸበሹ
ከርሳሞች፡፡
ሆዳምነቱንና
ከሃዲነቱን
በግልጽ
ካላስመሰከረ
በስተቀር
ኦርቶዶክስና
አማራ
በምንም
መንገድ
አይሾምም፡፡ በቅርብ የሚለይላት ገደል አፋፍ ላይ የምትገኘው የአቢይ
ኢትዮጵያ ይህች ናት፡፡

