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ሁሉም ዘብ ይቁም በቦታው !!!
ይህንን ስለ ወዛደራዊ አለማቀፋዊነት የተዘመረ መዝሙር ያልዘመረ የኔ ትውልድ አባል ይኖራል ብዬ አላስብም። ያ
ትውልድ ይህንን እየዘመረ በፖለቲካና በአስተዳደር አለመመጣጠን ግንዛቤ ከደርግ ጋር በተፈጠረ ልዩነት ብዙ አላስፈላጊ
መስዋእትነት በሁለቱም ጎራ ቢከፈልም ፣ በመነሻው የሁሉም ምኞትና ፍላጎት በኢትዮጵያ ውስጥ ህዝባዊና ዲሞክራሲያዊ
መንግስት ተመስርቶ ፣የሰው ልጆች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ተከብሮ፣ ሁሉም የሰው ልጅ በህግ ፊት እኩል መሆኑ
ተረጋግጦ፣ የዘር፣የቋንቋ ፣የባህል፣ የሃይማኖትና፣ የጾታ እኩልነት ተከብሮ፣ ህዝብ በሰላምና በፍቅር በእኩልነት ተከባብሮ
አብሮ የሚኖርባት፣ያለፍርሃትና ያለስጋት በሰላም ወጥቶ የሚገባባት፣ ማንም በፈለገው የሃገሩ ክልል በነጻነት ተንቀሳቅሶ
ሰርቶ የሚኖርባት የጋራ ቤት የሆነችውን ያታፈረች ፣የተከበረችና የበለጸገች ኢትዮጵያን ማየት ነበር ፡፤
ያ ! ትውልድ በተፈጠረው የፖለቲካ ልዩነት ላይ መስማማትና መቻቻል ተስኖት በሚያሳዝን ሁኔታ እርስ በርሱ ቢተላለቅም
ሁሉም ለአላማው በሚያስደንቅ ጀግንነት ተዋግቷል፤
ያ ! እምቢ ባይ ትውልድ እራሱን ከፎቅ ላይ ወርውሮ እስከ መፈጥፈጥ የሚያደርስ ቁርጠኛ ውሳኔና ጽናት የነበረው ሞት
አይፈሬ ትውልድ ነበር። በአብዛኛው ባለመሳሪያው ደርግ ስለነበረ ጥይት የተኮሱ ብቻ ሳይሆኑ ወረቀት የበተኑ ወጣቶችም
ጭዳ መሆናቸው ባይካድም፤ ደርግ ዘር እየለየ አማራ፣ ትግሬ ፣ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ ወላይታ፣ ከንባታ…. ወዘተ እያለ እየመረጠ
አልገደለም፤ ሁሉም ዘር እኩል የስርአቱ ግፍ ገፈት ቀማሽ ቢሆንም ፣ በኢትዮጵያ ሉአላዊነትና አንድነት፣ በህዝቧ ሰላምና
ደህንነት ጥያቄ ላይ ከነዚህ ጭንጋፍ የባንዳ ልጆች በስተቀር ሁሉም ወጣቶች ኢትዮጵያን ለድርድር የማያስቀርብ ጠንካራ
አቋም ነበራቸው።
ዛሬ ግን ወያኔ በዘር፣ በሃይማኖት ፣በጎጥ ከፋፍሎ ሲፈጀንና እርስ በርሳችን ሲያፋጀን ፣ ሃገራችንን ሲያስገነጥልና የባህር በር
ሲያሳጣን፣ የእምነት ተቋማትን ሲደፍርና ሲያስደፍር፣ ሰው በገዛ ሃገሩ በነጻነት ተንቀሳቅሶ ሰርቶ የመኖር መብት ሲነፈግ ፣
ከሁሉም በላይ ወያኔ በዘር ማጥፋት ፖሊሲው ወደ ትግራይ በተከለለው የአማራ መሬት ላይ ያሉ ሴቶች ከትግራይ ወንድ
ብቻ እንዲወልዱ ማስገደዱ አንሶ ፣የበሽታ ምልክት ባልታየበት ሁኔታ በሽታ ገብቷልና ተከተቡ በማለት የሚያመክን መርፌ
በመውጋት የአማራ መንደሮችና ትምህርት ቤቶች ህጻናት ማየት እንዳልቻሉ የሚጠራጠር ካለ መርፌውን የተወጉ ወጣት
ሴቶችና እናቶች በጸበል ለመፈወስ እንዴት በየገዳማቱና አድባራቱ እንደሚንከራተቱ ፤ የአማራ ወጣቶች ንቅናቄ የለቀቀውን
ቪዲዮ በመመልከት የስርአቱን አስከፊነትና ጋጠወጥነት ማየት ይችላል። የሚገርመው ነገር ግን ይሄ ሁሉ መከራና ግፍ
በዚች አገርና በህዝቧ ላይ ሲፈራረቅ የዝያ ጀግና ትውልድ አባላትና ልጆቹ ምንም አለማለታቸው ነው፤ እንግዲያው ታሪክ
ዋሽቷል ወይስ ትውልዱ ተኮላሽቷል ? ውድ ወገኖቼ ታሪክም አልዋሸም፣ ትውልድም አልተኮላሸም ! አሁን የፍጻሜው
ጦርነት የመጨረሻው መጀመሪያ ስለሆነ ሁሉም በያለበት ዘብ መቆም አለበት።
እንዚህ ባንዳ የባንዳ ልጆችና እንጥፍጣፊ የሃገር ፍቅር የሌላቸው ሆድ አደሮች ከዚህ በላይ ሊገዙንና ሊጨማለቁብን
አይገባም !!! አንድ ቦታ ላይ በቃ ልንል ይገባል ፣ ያለመስዋእትነት ድል የለም፣ ሁላችንም ተራ በተራ በተናጠል በቁማችን
ከምንሞት ፣ በተናጠልም ሆነ በቡድን ጥሎ በመውደቅ በሌሎች ልብ ውስጥ ህያው ሆኖ ለመኖር የቱንም አይነት የስራቱ
አሰቃቂ ድርጊት በቁርጠኝነት ለመጋፈጥ ሞራላዊና ስነልቦናዊ አንድነት መፍጠር አለብን።
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