ድር ቢያብር አንበሳ ያስር፤ መሪር ሃዘናችን እንዳይደገም ቆርጠን እንረባረብ
ይህ ወር ለኛ ለኢትዮጵያውያን ልባችን የደማበት፣ ቅስማችን የተሰበረበት፣ አይምሮአችን እጅጉን የተበጠበጠበት፣ በአለም ፊት ባለቤት ያጣ ከርታታ
ውሻ የሆንበት፣ ብቻ ባጠቃላይ እጅግ የበረታ መሪር የሃዘን ጨለማ ጊዜ ሆኖብናል፤ እጅግ ያሳዝናል። ከዚህ የከፋ ሃዘን ምን ይሆን!!!?
እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ያላየነው፤ ያልደረሰብን፤ ያላሳለፍነው ችግር፣ መከራ፣ ስቃይና፣ እንግልት አለ!!!? እስኪ ላፍታ አጠር አርገን ለመዳሰስ
እንሞክር፥ ፈጣሪ ያሳያችሁ፤ኑሮን ለማሸነፍና ህይወታችንን ለማዳን የምንወዳት ሃገራችንን፣ የሚሳሳልንና የምንጨነቅለት ቤተሰባችንን፣ የሚወደንንና
የምንጨነቅለት ወዳጅ ዘመድ ሰፈር ጎረቤታችንን፤ ሳንወድ ተገደን ትተን፤ ወደማናውቀው ግን በምናባችን ወደምናልመው ተሰደድን። ላፍታም ሳንቆይ
በየበረሃውና በየጫካው የአውሬ እራት ሆንን። ከአውሬው አመለጥን ብለን ገና ደስታውን ሳናጣጥም በውቅያኖስ ሰጥመን የባህር አሳ በላን። ከዚህም
የተረፍነው በየመን አካላችንና ኩላሊታችን ነብሳችን እያለ ወጥቶ ሲሸጥ አየን። በየአረብ ሃገሩ የሰው ውሻ ሆነን ባደባባይ ሞትን፤ በፈላ ውሃ አካላችን
ተሞሸለቀ። ሌላም ሌላም ሁሉን ግን አየን። እኛ ግን የፈጣሪን ተስፋ ሰንገን፤ ይህን ሁሉ ልብ የሚሰብር ውርጅብኝ ዋጥ አርገን ችለን፤ እስኪያልፍ
ያለፋልን መርጠን፤ ጉዟችንን ቀጠልን።
ይገርማል!!!፤ የዚህ ሁሉ ችግርና መከራ መንስኤዎች፤ በሃገር የተፈጠረው ውጡንቅጥ ያጣ ችግርና የኑሮ ውድነት፤ የቤተሰቦቻችንንና የወዳጅ
ዘመዶቻችንን ጉሮሮ መድፈን ብንችል በሚል ተስፋ፤ በዋነኝነት ደግሞ ገዢዎቻችን የሚያደርሱብንን ከመጠን ያለፈ ስቃይ፣ መከራና፣ አፈናዎችን
ሽሽት፤ እንዲሁም ሌሎች ያልተጠቀሱ በርካታ አስገዳጅ ክስተቶች ቢሆኑም፤ ካሳለፍናቸው ችግሮችና መከራ ስቃዮች ይልቅ፤ እጅግ የሚያስከፋው
የገዢዎቻችን ስላቅ ነበር። መንግስታችን ይህ ሁሉ መከራ ሲደርስብን፤ አዝኖና ተቆርቁሮ ዜጐቹን ከዚህ ስቃይ ለማዳን ከመሞከር ይልቅ፤ እነርሱ ግን
ተሳለቁብን፦ "እንደ አበደ ውሻ በጠራራ ፀሃይ፣ እጅግ በበረታ ሙቀት ቃጠሎ መሃል አስፓልት ላይ ይንከራተታሉ"፤ "የሚበሉትና የሚኖሩበት ቤት
የላቸውም ኮንቴነር ውስጥ ተሰግስገው የእርዳታ ዱቄት ብቻ ነው የሚበሉት"፤ "የሰው መኪና ተደግፈው ፎቶግራፍ ይነሳሉ"፤ ብዙ ብዙ ስላቆች
ተሳለቁብን። እኛግን በጐ አሳቢና ተስፈኞች ስለሆንን፤ መልካም ይመጣ ዘንድ ተመኝተን፤ ችግር መከራችን የመረረ ቢሆንም አልፈን ለመጓዝ
ተውተረተርን።
ዛሬ ግን እውነታው ተገለፀልን፤ ዛሬ ለችግሮቻችን ትክክለኛው መንስኤን በገሃድ አየነው፤ ዛሬ የቀረችን ተስፋችንን አሟጠው ነጠቁን፤ ዛሬ
አውሬነታቸውን በገሃድ መሰከሩልን፤ ዛሬ ከዝርፊያ በቀር አንዳችም ፋይዳ ጠብ እንደማይል መርዶ አረዱን፤ ያሳዝናል። ለካንስ እነኝህ ገዥዎቻችን፤
የመንግስትን ትርጉምና ሃላፊነት በቅጡ ሳይለዩ፤ ቤተሰብ የማስተዳደር እንኳን ብቃቱ ሳይኖራቸው፤ ራሳቸውን መንግስት ብለው የሾሙት ኖሯል!!!፤
ለካንስ የአረመኔዎችና ፍፁም ርህራሄ ያልፈጠረባቸው፤ የደናቁርት ስብስብ ኖረዋል!!!፤ እውን ወገን ለወገኑ ይህን ያህል መጨከን ያስችለዋልን!!!፤
እውን ሃገራችንን እየመሯት ያሉት ኢትዮጵያውያን ናቸውን!!!? በእውነት እጅግ ለማመን ያስቸግራል።
ያንን ሁሉ መከራ ታግሰን አለፍን ስንል፤ እነሆ ዛሬ የባሰ አለና... እንደሚባለው፥ በአንድ ወር ውስጥ ተሰምቶም ታይቶም የማይታመን... የአለም ሁሉ
ሃጥያት እኛላይ እንደተፈረደ... መሸከም የማንችለው ዘግናኝ ትእይንት፤ የሰው ልጅ መሆን እስኪያስጠላ ድረስ የሃዘን ውርጅብኝ ተናደብን።
ይገርማል!!!
በሰው ሃገር ስንንከራተት፤ በሰፈሩበት የስደት ካንብ በጦር አውሮብላን መደብደብን፣ በህይወት እንዳሉ የመኪና ጐማ ወገብ ላይ ጠልቆ ጋዝ
ተርከፍክፎ በክብሪት መቃጠልን፣ በብዙ መቶዎች የሚቆጠር አንድ ዜጋ በአንድ ቅፅበት ውቅያኖስ ውስጥ ሰጥሞ እልም ብሎ እንደዋዛ መቅረትን፣
ዳዕሽ ብሎ ራሱን በሚጠራው አሸባሪ ቡድን 30ዎች እንደ በግ ታስረው አንገታቸው በስለት ታርዶ፤ እንደ ረከሰ ስጋ ወደ ባህር መወርወርን፣ ሁሉም
በአንድ ግዜ ተጫነብን፤ ውርጅብኝ!!! ፈጣሪ ሆይ ይቅር በለን፤ ስለምን እርቧቸው ዳቦ ፍለጋ የሚንከራተቱ ንፁሃን ዜጎች እንደዋዛ ይጠፋሉ!!!?
ስለምንስ ስቃያቸው የሚቆረቁረው ምድራዊ ንጉስ ነፈግሃቸው!!!? ትውልድህን እንደቀልድ ከሃገሩ አሳዶ እንደዋዛ መንገድ ላይ ሲጠፋ መሳለቅ ፅድቅ
ነውን!!!? የሰው ልጅን በማንነቱ (በዘር፣ በሃይማኖት፣ በቀለሙ...) እየነጠሉ መግደል በጣም አስነዋሪ ድርጊት አይደለምን!!!? ለዚህ መመለስ
የሚገባን እኛውና እኛው ብቻ ነን!!!
በዚህች የሃዘን ወር፦
1. በየመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ የአየር ድብደባ በመደረጉ የብዙዎችን ህይወት ቀጥፏል፤ እጅግ በጣም ብዙዎች ታፍነው በመወሰዳቸው
የደረሱበት የማይታወቅም ይገኙበታል።
2. በደቡብ አፍሪካ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ንፁሃን ዜጐች በቁማቸው ጋዝ ላያቸው ላይ ተርከፍክፎና ክብሪት ተለኩሶባቸው፤ አይናቸው እያየ
በእሳት ተለብልበው ሞተዋል፣ ቆስለዋል፣ ከሰውነት ጐዳና ወጥተዋል፣ እንቅልፍ አጥተው ያፈሩት ሃብት ንብረታቸው ወድሟል ተዘርፏል።
3. ዳዕሽ የተባለው አሸባሪው ቡድን 30 የክርስትና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያንን በዛሬው ዕለት አንገታቸውን በቢላዋ ገዝግዞ እንደበግ
አረዳቸው።
4. ከሊቢያ ወደ ጣልያን በመጓዝ ላይ በነበረው ጀልማ የተሳፈሩት ከ400 በላይ ሚስኪን ዜጐች ጀልባዋ በመስጠሟ ህይወታቸው ሊያልፍ ችሏል።
5. ይህ ሁሉ መከራና ስቃይ፤ ይህ ሁሉ መአት በዜጐች ላይ ሲደርስ፤ መንግስት ተብዬዎቹ ፋሽስቶች አሁንም በንፁሃን ሞት እየተሳለቁ ይገኛሉ።
ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖች፦ ዛሬ ላይ ቆመን ያሳለፍነውን መከራና ስቃይ እያስታወሱ መቆዘም ብቻውን ዋጋ ቢስ ነው። ዛሬ ለችግሮቻችን ደራሽ
እኛው ራሳችን ብቻ መሆናችንን አውቀናል፤ በተግባርም አይተነዋል። ከእንግዲህ አይተን እንዳላየ የምናልፍበት አንጀት አይኖረንም። ወገን ለወገን
ደራሽ ነውና፤ የመጀመሪያው እርምጃችን የሞት አፋፍ አደጋላይ የሚገኙትን ለመታደግ እንረባረብ። ጐን ለጐን ደግሞ የመከራችን ሰለባ ሆነው
ህይወታቸው ላለፉ ጀግኖቻችን መንግስተ ሰማያትን ያወርሳቸው ዘንድ እየፀለይን፤ መሪር ሃዘናችንን ለመግለፅ በሁሉም እኛነታችንን የሚገልፁ ገፆች
ላይ የፕሮፋይል ምስሎቻችንን ጥቁር እናድርግ። ከዚህ በሗላ ይህ መከራ ሊደገምብን ከቶውኑ አይገባምና፤ ለነፃነታችን በጋራ ለመታገል በአንድት
መንፈስ ተረባርበን ራሳችንን ነፃ በማውጣት፤ ሃገራችንንና ህዝባችንን እንታደግ።
የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄ
ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር
http://ethiopianyouthmovement.org

