መንግሥት አልባ ሀገር ፤ አገር አልባ ሕዝብ !

ኅዳር 2012 ዓም
በየትኛውም ኅብረተስብም ሆነ መልከአ-ምድር ታሪክ ፤ ሀገር፤ ሕዝብና መንግሥት ፤ ስሉስ {3} ሆነው
ሲገኙ ፤ የመለያቸው ምልክት እንደ ማሳያ የቆጠርላቸዋል። ስሉስነታቸው፤ የተዋህዷቸው መረጋገጫ
ሊሆን ይችላል። ለየብቻቸው መገኘት ብቻውን ፤ ለህልውናቸው ማስተማመኛና ማረጋገጫ መሆኑ
አስተማማኝ ሊሆን የሚችል አይመስለኝም ። ኢትዮጵያ የሦስቱን ኅላዌ አስተባብራ፤ ለአያሌ ዘመናት
መቆየቷ፤ እንደ አገርና ሕዝብ እንደትታወቅ አስችሏት ነበር ብየ እገምታለሁ ።
ሀገር፤ ሕዝብና መንግሥት በውኅደት መቆየታቸው፤ ሀገራችን እንደ ሀገር እንድትቀጥል አስጠዋፅኦ
ያደረገ ይመስለኛል። አሁን ግን እነርሱ በስሉስነታቸው እየቀጠሉ አይደለም። የመንግሥት ዓይነትና
ባህርይ፤ ተግባርና የምንነቱ መታወቂያ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን፤ መንግሥት የሚባለው ተቋም፤ ሀገርንና
ሕዝብን፤ አዋህዶ በአንድ ከባቢ እንዲኖሩ እያደረገ አይደለም። ሦስቱም ተዋኅደው ሳይሆን ፤
እንዲያውም፤ አንዳቸው ለሌላኛው አጥፊፊና ጠፊ እየሆኑ ናቸው። ባጭሩ፤ የዛሬይቱ ኢትዮጵያ፤ ሀገርና
ሕዝብ በአንድ ከባቢ እየኖሩ ነው ማለት አይቻልም። እንዲያውም፤ አንዱ ሌላኛውን እያጠፋ የሚሄድ
መስሎ ይታየኛል፡፡
የዛሬይቱ ኢትዮጵያ ፤ መንግሥት አልባ፤ ሀገር አልባና ሕዝብ አልባ እንደሆነች ተቆጥራለች ብየ
ከደመደምኩ ቆይቻለሁ ። ታሪኳ ተበውዞ፤ መልከአ- ምድሯ ተለዋውጦ፤ የዜጎቿ ማንነት ተመሰቃቅሎ
የምትገኝ አገር በመሆኗ፤ እኔ እራሴ ፤ ማነነቴ፤ ሀገሬና ዜግነቴ ምን እንደሆነ ለማወቅ አስቸግሮኛል ብየ
እገምታለሁ። የኔ ዓይነት ግምት ያላቸው በርካታ ወገኖች እንዳሉም ይሰማኛል። የዚኽ ዓይነቱ ግምትና
አስተሳሰብ እየዋለ እያደረ የሚሄድ ከሆነ ደግሞ፤ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተፅ ዕኖ እንዲሁ በቀላሉ
ሊታይ የሚገባ አይመስለኝም ። እኔ ትላንት የነበረቸውን ኢትዮጵያን ሳስታውሳት ፤የኔ ዜግነትና ሀገር ፤ የት
እንደሆነ ለይቶ ለመናገር ከምችልበት ሁኔታ ላይ ነኝ ብየ ማወቅ አይቻለኝም። ማንነቴ፤ ትውልዴ ፤ ዘርማንዘሬ፤ ዜግነቴ፤ ታሪኬ፤ ዕምነቴ፤ ስብዕናየን ወዘተርፈ አውቄ ለማሳወቅ ከማልችልበት ደርጃ
እንደደረስኩ ይሰማኛል። በሰብዕናየ ምክንያት፤ የዐለም ኅብረተሰብ አባል ነኝ ስል የነበርኩ ሰው፤ ዛሬ ግን
እንኳንስ የመላው ዐለም ኅብረተሰብ አባል መሆኔ ቀርቶ፤ ኢትዮጵያ ስትባል በነበረችው ሀገር እንኳ ቢሆን
አባል እንዳልሆን ተግልያለሁ ብል ማጋነን አይሆንብኝም ። ኢትዮጵያዊ ዜግነቴ እየተገፈፈ፤ በጎሣ ፖለቲካ
ተፈርጄ እንድታይ እየተገደድኩ ነው። በዚኽ ፖለቲካ ስር ከመኖር የባሰ ምን አሳፋሪና አዋራጅ ዘመን
ሊኖር ይችላል?
የዚኽ ሁሉ ወርደት መሠረቱ ፤ ወያኔ የዘረጋው ዘረኛ አገዛዝ እንደሆነ የሚያከራክር አይደለም። ባእዳን
ኃይሎች፤ ኢትዮጵያ፤ እንደ ሀገር እንዳትኖር ለማድረግ ሲሰብኩና ሲያተራምሱ እንደቆዩት ሁሉ፤
ወይኔዎችም የነርሱን ፈር ተከትለው ይኸው ዛሬ ሀገራችንን በጎሳ መርዝ እየበከሏት ይገኛሉ። ዐለም ዛሬ
የደረሰበትን የሥልጣኔ ደረጃ ስመለከተው፤ ኢትዮጵያን የት ላይ እንደምመድባት ቅጡ ጠፍቶኛል።
የኢትዮጵያ ሕዝብ ተብሎ የሚጠራ ሕዝብ አለ ብየ ለመናገር ተቸግሬያለሁ። "የትግሬ መንግሥት"፤ "
"የኦሮሞ መንግሥት፤ "፤ "የአማራ መንግሥት "፤ "የቤንሻንጉል፤መንግሥት " ወዘተርፈ.... እያሉ፤

በቋንቋና በዘር፤ በጎጥና በማጀት፤ በጓዳና በጓሮ እየሸነሸኑ፤ ዘጠና ዘጥኝ ትርኪ ምርኪ ስብስብ ማሰለፍ፤
ለታላቂቷ ኢትዮጵያ ሀገር የሚመጣጠናት አይደለም ። ለአኩሪ ታሪኳም ሆነ በዓለም ደረጃ
ለምትታወቅበት ክብረ-ወሰን፤ ተፃራሪዋ እንደሆነ ይሰማኛል። ይኽ ሁኔታ፤ የሀገራችን ታሪካዊ ጠላቶች ግን
ከመቃብራቸው ውስጥ ሆነው ሬሳወቻቸው በደስታ እንዲቧርቁ ያደርጋቸዋል ።በዘመናት የነበረችው ሀገር
፤ ወደ አልነበረችበት ቁርጥራጭ መሬትና ወደማትታወቅበት ብጥስጣሽ አልባሌነት እየከሰመች
መሄዷን እያዩ መኖር መኖር አይሁን ! ። የሀገርን መጥፋት እያዩ፤ እጅ-እግር አጣጥፎ መቀመጥ የሞት
ሞት እንደሆነ ይሰማኛል። ኢትዮጵያ፤ ተፈልጋ ልትገኝበት ወደ ማትችልበትና ማንነቷም፤ ወደሌላት
ማንነት እየተለወጥች መሄዷን መገንዘብ፤ ዜጎቿ ከመኖር ወደ አለመኖር እየተለወጡ እንደሆኑ
ይሰማኛል። ይኽ ስሜት ደግሞ የአብዛኛው ወገኖቸም ስሜት መሆኑን አውቄውለሁ።
ታዳያ ይኽ ስሜት የአብዛኛው ዜጋም ስሜት መሆኑ ከታወቀ፤ እጅ እግር አጣጥፎ መቀመጥና ሁሉም
በየቤቱ ተክዞ፤ ለየብቻው መብተክተክ ፤ ምን ፋይዳ አለው ! ባደባባይ እየወጡ ማልቀስና ደረት
መደለቅስ ምን የሚያስመዘግበው ውጤት ይኖረዋል? በዘረኞች እየተገዘገዘች የምትቆራረጠዋን
ኢትዮጵያ፤ ከሀቀኛ ልጆቿ በስተቀር ማን ሊያድናት ይችላል ? ሀቀኛ ልጆቿ ሊያድኗት ይችላሉ እንዳይባል
ደግሞ፤ እንኳንስ ሀገራቸውን ሊታደጉ ቀርቶ፤ እነርሱም እርስ -በእራሳቸው ሊስማሙ እንኳን አልቻሉም።
" እርስ በርሷ የተከፋፈለች ቤት አትፀናም ! " ተብሏልና !
ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ጠብቀው ካቆይዋት መሠረተቿ መካከል አንደኛው ኃይማኖቷ እንደነበር ለክርክር
የሚቀርብ አይደለም። አማኝ ዜጎቿ ሁሉ አብረው በሠላም እንዲኖሩ ካበቃቸው ዋነኛው ምክንያት፤
የአብረሐም አምላክ አምልኳቸው ነበር። በኢትዮጵያ ዜጎች ዕምነት ሦስት አምልኮች አሉ። ኦሪት፤
ክርስትና፤ እና እስላም ናቸው ። ሦስቱም የሚያምኑት በአሃዱ አምላክ ነው ። አምለከ -አብረሐም
ይባላል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያ ተከትዮች ቁጥራቸው ከፍተኛ መሆኑን የተረዳው
የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ፤ ሰሞኑን በቤተ ክርቲያኗና በተከታዮቿ ላይ የማጥፋት ዘመቻዋን እያከሄድ ይገኛል ።
ይኽ የወያኔ ጥፋት መወገዝ አላበት ። እኔ በብርቱ እቃውማለሁ። አውግዛለሁ። በኦርቶዶክስ ተውኅዶ
ቤተክርስቲያናችንና በምዕመናኑ ላይ የሚካሄደው የጥፋት ዘመቻ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን፤
የመላው ዐለም ክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ሁሉ ሊያወግዘው ይገባል።
ኢትዮጵያ፤ ዜጎቿና ሃይማኖታቸው ለዘለዓለም ያብባሉ።
ዘዋለ ዘገየ

