ለ ሃገር ሰው፣
የ„መድሃነ፥ኢትዮጵያ„
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ደወል፣/1
እውነቱም ይሰማ!
ሰማ!
*

እስከመቼ እውነቱ ሳይወጣ ሊቀር ነው?
ነው? ሆዱ እያረረ በብዙው ዘንድ መወለድ አቅቶት
የሚጉላላው እውነት ምንድን ነው?
ነው?
አዎ!
አዎ! "እያንዳንዱን የዛሬውን የኢትየጵያ ሃገር ወዳድ ሊያሳስበው ብቻ ሳይሆን፣ ራሱን አስይዞ የሃሳብ
ያለህ አሰኝቶ ሊያስጮኽው የሚገባው
ገባው“፣ አፍጥጦ የመጣው አደጋ ምንድን ነው?
ነው?
እውነቱ
እውነቱ ነገ ዛሬ ሳይባል ባደባባይ ተሰምቶ የእርቅ ዘመን ካልወረደ ፣ ከገባንበት ጭቃ ሳንወጣ
ክፉዎች የደገሱልን ማጥ ውስጥ ሰጥመን እንቀራለን።

የውጭ ሃይሎች ለዓለም አቀፍ የእጅ አዙር አገዛዝ ተንኮላቸው ከረዥም ጊዜ ጀምሮ የተገለገሉበት ዋና መሳሪይ፣
ለመብታቸው የቆሙ ቅን ዜጎችን እያፈላለጉ በዘረኝነት ስነልቦና እያጠመቁ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ አገልጋዮቻቸው
ማድረግ ነበር፤ ነውም። በዚህ ተንኮላቸው ለይተው ይበልጥ የሰሩበት፣ጉልበትና ሃብት ያፈሰሱበት፣ በኢትየጵያ ታሪካዊ
የመንግሥት ተፈጥሮአዊ እድገት /“Ethiopian State formation“/ ውስጥ በተለይ ዓይነተኛ ቦታ ባላቸው፣ የአማራ፣
የትግራይና የኦሮሞ ብሄረሰቦች ውስጥ ነው። አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ፣አንዱን ካንተ ወዲያ አንዱን የሌላው ደበኛ፣
ሌላውን ወዳጅና አገልጋይ ወዘተ እያደረጉ ሲያተራምሱ፣ ናላቸውን ውሃ ባልያዘ የተለያየ አክራሪ ርዕዮተ ዓለምና
ሃይማኖት እያዞሩ አጋጨተው ዛሬ ያለንበት የዕብዶች ዘመን ከተውናል። በመሆኑም፣ የብዙ ወገኖቻችን አፈቀላጤዎች
ሆነው የወጡ፣ የታወቁ መሪዎችን ሆነ አጃቢዎቻቸውን፣ እያወቁም ሆነ በስሜት ብቻ ተገፍተው፣ ዞሮ ዞሮ በነርሱ
ፉጨት የሚንቀሳቀሱ አገልጋዮቻቸው አድርገዋቸዋል። ይህ በክፋትና የሃገር ጠቅምን ዓይን ላፈር ብሎ በራስ
መውደድ ላይ የሚሽከረከር ፈሪሃ እግዚአብሄር አይሉ ህሊና የማያውቅ፣ የመጋጨት፥የመባላት ስነልቦና፣ መንግሥት
አይል ተቃዋሚ፣ ልጅ አይል አዋቂ፣ ማህበረሰባችንን ከዳር እስከዳር እያጥለቀለቀው ነው። የዚህ ዓይነቱን የዘረኝነት
ስነልቦና ለማስፋፋት፣ በቅድሚያ፣ በተለይ እነዚህ ብሄረ ሰቦች፣ የአማራው፣የትግራይና የኦሮሞው ማህበረሰቦች፣ ላይ
ያተኮሩትም፣ እነሱ ከነአፈ ቀላጤዎቻቸው ሆድና ጀርባ ከሆኑ፣ ውሎ አድሮ መጋጨት ብቻ ሳይሆን መላ የኢትዮጵያ
መንግሥታዊ ተፈጥሮንም፣ በሂደት እንደሚያንኮታኩት ስላወቁት ነው። --- ባባቶቻችንና እናቶቻችን ብልህነት፣
እንደሌላው አብዛኛው የአፍሪቃ ምድር፣ አልበላም ሲል አሸገራቸው እንጂ፣ የኢትዮጵያ ስነመንግሥት ታሪካዊ
አጀማመርና እድገትን፣ እያጀቡት፥እየጎነተሉት ሲመጡ ሰለኖሩ --- ። ስለሆነም፣ ዛሬ የዘረኝነቱ ስነልቦና ጫፍ የደረሰ
ስለመሰላቸው፣ እነሆ የሚፈርሱ ሃገሮች/ failed state/ ተረታቸውን በመንዛት፣ ሃገርቤት እሹሩሩ እያሉ ለ21 ዓመት
ባሳደጉት መንግሥት አማካይነትም፣ በሚያሳምን ተግባር እያስተናገዱትና እያስፈጸሙት ነው።
ሰለሆነም ነው፣ ዛሬ፣ ምንም የባጡን የቋቱን ሳንጨምርበት፣ ይህን የተንኮሎቻቸው ምስሶ የሆነውን፣ ትልቅ እውነት
መረዳትና መናገር ያለብን። ስለሆነም ነው፣ እነዚህ የእጅ አዙር ገዥዎች፣ የደገሱልን ዓላማቸው ላይ ለመድረስ፣ ፣ ዓቢይ
ስራየ ብለው የያዙት፣ በተለይ የአማራው፣ የትግራዩና የኦሮሞው ማህበረሰብ በጥቅምም ሆነ በመንፈስ፣ ከስረ መሰረቱ

ተጋጭቶ እንዲቆይ ማድረግ፣ መሆኑን ማጋለጥ ያለብን። የእጅ አዙር ገዥዎቹ፣ እነዚህ ማህበረሰቦች ላይ ያተኮሩት፣
እነዚህ እሳትና ጭድ ከሆኑ፣ በነበራቸው የኢትዮጵያ ታሪክ ስነ፥መንግስታዊ አስተዳደግና በተለያየው ዓይነተኛ
ሚናቸውና ተጽዕኖዋቸው፣ በሰላምና በትብብር እየበለጸጉ መኖር የሚፈልጉት ሌሎች የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ውስጥም
ሆነ፣ በአጠቃላይ በመላ ሃገሪቱ ላይ የሚያስከትለውን ማህበራዊ ናዳ ስለሚያውቁ ነው። ይህን እውነት ከፍ አድርገው፣
ሃገር ወዳዶች ሁሉ ዛሬ ውሎ ሳያድር እንዲሰማ፣ እንዲታወቅ፣ እንዲጋለጥ ማድረግ ያለባቸው ለዚህ ነው። ይህ ከልሆነ
እሩቅ ሳንሄድ በሌሎች የአፍሪቃ ሃገሮችና ጎረቤቶች የታየው መዘዝ አፍጦ መጥቷል።
ነገር ግን፣ ይህን ብዙ እድሜ ያለውን የእጅ አዙር ገዥዎች፣ የተንኮሎች ተንኮል ያልተረዳ፣ መንግሥት አካባቢ ጉድ ጉድ
አለ፣ አደፈጠ፣ በተቃውሞ ለሰላማዊ ዓመጽ ተነሳ አልተነሳ፣ መንግስትን አምርሮ ለመቀየር ጦር አነሳ አላነሳ፤ ይህን
ዛሬ ሆድና ጀርባ የሆነን የተለያየ ማህበረሰብ ለማስታረቅ ከልቆመ፣

የትኛውም የፖለቲካ ሃይል ፣
ወይ በማደንቆሪያቸው ድንቁሯል፣ ወይ በጥቅም ተተብተቧል፣ ወይንም ያችን በህዝቦች ዓይነት የሸበረቀች ኢትዮጵያ
ሃገራችንን አብሮ ከነሱ ጋር ሊያፈራርስ ለመንደር ወይንም ለግል ጥቅሙ እያወቀ ወገን ለይቷል ማለት ነው።

ስለሆነም ፥ ዛሬ በጀግንነትና ሳይከፋፈሉ በአንድነት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመብታቸው፣ ለመብታችን
በመቆም የሚታገሉት ሙዝሊም ወንድሞቻችንንና እህቶቻችንን፣ አርአያነት በማስተዋል፣

"ድምጻችን
ድምጻችን ይሰማ !"
የሚሉትን ያህል፣ እንደዚህ ዓይነቱም፣

እውነት!
እውነት እውነቱም
እውነቱም ይሰማ !
አንድ ህዝብ ነን ! አንድ ህዝብ ነን !
ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ !!!
ብለን እጅ ለእጅ ተያይዘን፣ ሃገር ወዳድ የሆን ሁሉ ድምጻችንን ከፍ አድርገን

ለነፃ
ለነፃ ኢትዮጵያ
መጮህ አለብን !

ከተኛንበት በአእምሮም በተግባርም ከዳር
ከዳር እስከዳር መነሳት አለብን !!!

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!
ትኑር

/1 ጉልጉል የድረገጽ ጋዜጣ ላይ በተሰጠ አስተያየት ተመስርቶ የተዘጋጀ

