እባካችሁ የኢትዮጵያዊነት መሥፈርቶችን አትሸርሽሩ
ውብሸት ታዬ (ከዝዋይ ማረሚያ ቤት)
ቤት)
ቀጥሎ የማሰፍረውን መንደርደሪያ ሐሳብ የተወሰደው፣ የኢህአፓ አመራር የነበረችው ሕይወት ተፈራ
‘Tawer in the sky’ በሚል ርዕስ ከጻፈችውና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ በ2004 ዓ.ም
ካሳተመው ታሪካዊ መደብል ገፅ 348 ላይ የተወሰደ ነው፡፡ እንዲህ ይላል፡‘… I thought he had come again to take me to, the funeral of a family
member, as he did when acerbated I stayed at my uncle’s for three days
it as a miracle at the time for someone like me, who was in the higher
committees of the party to go home’ ወደ አማርኛ ስንመልሰው ፡‹‹… ከታሰርኩ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ የአባቴ ወንድም ሲሞት እንዳደረገው ሁሉ፣ ከቤተሰቦቻችን አባላት
አንድ ቀብር ላይ እንድገኝ እንደገና ሊወስደኝ ይመጣ ነበር፡፡ የመሰለኝ በአጎቴ ሐዘን ላይ ለሶስት ቀን
ተቀምጫለሁ፡፡ ነገሩ ለእንደኔ አይነቱ በፓርቲው /በኢህአፓ/ ከፍተኛ አመራርነት ላይ ለነበረ እስረኛ ወደ
ቤት ሄዶ ሐዘኑን እንዲወጣ መፍቀድ የተዓምር ያህል ነበር የሚቆጠረው፡፡››
ይህንን የመንደርደሪያ ሐሳብ ለመዋስ የተገደድኩት፣ በፈሪሃ እግዚአብሔር በኢትዮጵያዊ ሥነ-ምግባር
ኮትኩተው ያሳደጉኝን፣ ከመጠን ያለፈ እወዳቸው የነበሩትን አባቴን አጥቼ፣ በዝዋይ ግዞት የጭለማ ክፍል
ሐዘን ተቀምጬ እያለሁ፣ አንድ የዋህ ፖሊስ ‹‹ሐዘን ለመድረስ አይፈቅዱልህም እንዴ?›› በሚል
ያቀረበልኝ ጥያቄ ነው፡፡ ‹‹አልሰሜን…!›› አሉ፡፡ ምፀቱ ይመርራል ፣ ይቆጠቁጣል፡፡
ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼና እህቶቼ! እንደምታስውሱት ሁሉ ዐቃቤ ሕግ የሽብር ማስረጃ ብሎ ያቀረበውና
እኔም በችሎቱ ላይ ጉዳዩን ይፋ ያደረኩት፣ የአዛውንቱ አባቴ ህመም እና ቀዶ ሕክምና ‘Operation’
የሚል ቃል፣ በከሳሾቼ ‹‹ጦርነት›› ተብሎ መተርጐሙ ብዙዎችን ግራ አጋብቶ ነበር፡፡ ምንም ግፉ ቢገፋ፣
ለወንድሜ ኢሜል ያደረግኩት ‹‹የአባታችን ኦፕሬሽን በመልካም ሁኔታ ላይ ነው፡፡›› የሚል ቤተሰባዊ
የመረጃ ልውውጥ፣ ‹‹የአባታችን ጦርነት እየተካሄደ ነው፡፡›› ተብሎ በሽብር ማስረጃነት እስከመቅረብ
ባልበቃ ነበር፡፡ በዚሁ በቅርበት አባቴን እንዳላስታምም ‹‹አሸባሪ›› ተብዬ እኔም በእስር ተጋዝኩ፡፡ ይኽው
አባቴም አረፉት፡፡
አዛውንት ወላጆቻችንን ማስታመም አልቻልንም፡፡ ይህን ማድረግ ሽብርተኝነት ማስረጃ ተደርጐ
እስከመመዘዝ የደረሰበት የሞራል ወለል ላይ እየተንከባለልን ነው፡፡ ሁሉም ይቅር፣ አረመኔ የሚባለው ደርግ
ይጨፈጭፋቸው ለነበሩት የኢህአፓ አመራሮች፣ የሰጠው ሙታንን በክብር የመሸኘት መብት እንኳን ዛሬ
ተነፈግን፡፡ በእስር ቤቱ ውስጥ ያሉ ጓደኞቼ እኛ ወዳለንበት የልዩ ቅጣት ክፍል ሐዘን ለመድረስ ጠይቀው
ተከለከሉ፡፡ ለመሆኑ የት ላይ ነው ያለነው? ወደየት እየተጓዝን ነው? ምንስ ይረባን ይሆን?
እኛ ወዳለንበት የልዩ ቅጣት ክፍል ሐዘንን ለመድረስ ጠይቀው ተከለከሉ፡፡ ለመሆኑ የት ላይ ነው ያለነው
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ምን እያደረግን ነው ወዴት እየተጓዝን ነው ምንስ የረባን ይሆን?

የሮበርት ግሪን ምክር
በግሌ ለኢትዮጵያዊነት መሰረቶች ጥልቅ እምነትም ተስፋም አለኝ፡፡ ይህንና ይህን የመሳሰሉትን
ልበደንዳናነቶች ተፈፀሙና ባህላችን፣ወጋችን፣ግብረገባችን፣ትውፊቶቻችን አለቀላቸው ማለት አይደለም፡፡
በኢትዮጵያዊነት መስፈርቶች እንደ በጋ ጎርፍ ድንገት መጥተው ደግሞ ድንገት የሚሄዱ፣ተነው የሚቀሩ
አይደሉም፡፡ እስከዚህ በእርግጠኝነት አውቃለሁ፡፡የማላውቀውና ያልገባኝ፣ የሚጨክብንና እንደዚህ አምርረው
የጠሉን ወገኖች፣ በዚህ ‹‹እስከመጨረሻ አጥፋው!›› ከቶ ለምን ይሆን?
ሮበርት ግሪን የተባለ እውቅ ጸሀፊ ‹‹the 48 laws of power›› በተሰኘ መጽሀፉ፣ ሰጥ ለጥ አድርጎ
ስለመግዛት ሲመክር ‹‹Crush your enemy totally ጠላትህን ሙሉ ለሙሉ አውድመው!›› ይላል፡፡
እንግዲህ ኢህአዴግ ይህችን መጽሀፍ ገረፍ ገረፍ አድርጎ ጠላቶች ማለት ከኢትዮጵያ ህዝብ ልባዊ ሀሳብና
ፍቅር ውጪ ምንም ኃይልና አጋዥ የሌለን እኛን ጠላት ብሎ መፈረጅ ሆነ፡፡ ከዛ እያንዳንዷ
እንቅስቃሴያችንና ንግግራችን እንዲሁም ግንኙነታችንን ሁሉ የሚተረጉሙት በዚሁ የተሳሳተ ማሽን ሆነ፡፡
አስተውሎቱን ይስጠን፡፡
የአባቴን የመጨረሻ ቀናት ሳስብ በአንድ በኩል ጥልቅ ሀዘን፤በሌላ በኩል ኩራት ይሰማኛል፡፡ ሀዘኔ
ህመማቸውና የእኔ ተምኔታ እስር የፈጠረባቸውን ትካዜ በተለይ ‹‹አሁንም አልፈቱትም›› እያሉ በናፍቆት
ይጠብቁኝ የነበረ መሆኑ ነው፡፡ ‹‹ወጉ ቀርቶ…›› በህመም ስሰቃይ ህክምና እንኳን መከልከሌ አላወቁትም፡፡
ኩራት ይሰማኛል ብያችኋለሁ፤ ለምን ይመስላችኋል?
አባቴ እንደ ብዙ ሚሊዮኖች ኢትዮጵያዊያን ሁሉ፣በወዛቸው የሚኖሩና ማህበረሰቡንም በክብር የስብእና
ህናጼ ይገነቡ የነበሩ እንጂ፤እጃቸው በህዝብና በሀገር ሀብት ምዝበራ ያልተጨማለቀ፤መንፈሳቸው በግፍና
በጥላቻ ያልተበከለ፤ነገ በንኖ በሚጠፋ ሰብአዊ ስርዓት ሳይሆን ሁሉን በሚችለው እግዚአብሄር ተመክተው
የኖሩ፣ (ከ80 ዓመት በላይ ቅድስት ቤተክርስቲያንን ያዘዙ፤ በ110 ዓመታቸው በፍቅር ከቤተሰባቸውና
ከወገናቸው በክብር የተለዩ በመሆናቸው ነው) ሁሉም ያልፋል፤እግዚአብሄር ግን ይኖራል!
ሲፈጸምብን የቆየውንና እየተፈጸመብን ያለው ጥቃቅን ነገር ሳይቀር፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነቅሶ የያዘውን
እየተከታተለ መሆኑ የተሰበረ ልብን ይጠግናል፡፡ እየጎዱን ያሉት በተዛባና በግብታዊነት ስሜት እንጂ የእኛ
ወንድሞችና የእኛ እህቶች ናቸው፡፡ የቱንም ያህል ጨካኝነታቸው፣የቱንም ያህል ጉልበተኝነታቸው ይህንን
እውነታ አይቀይረውም፡፡ በመጨረሻ ማለት የምፈልገው፣ እባካችሁ የኢትዮጵያዊነትን መሰረቶች አትሸርሽሩ፡፡
እግዚአብሄር ኢትዮጵያን ይባርክ!!
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