የፒኮክ ሀውልት በኢትዮጵያ ጠ/ሚኒሰቴር ጽ/ቤት የአገር
ወዳድነት? ለሲሳይ አጌና ባንዳው
April 28, 2020April 28, 2

የፒኮክና የአንበሳ ጉዳይ እኔም በማህበራዊ ድረገጾች አይቼ ነበር፡፡ ግን ጉዳዩን ብዙም ትኩረት
አልሰጠሁትም ሁኔታው ስህተት እንደሆነ ቢገባኝም፡፡ ዛሬ ይባስ ሲሳይ አጌና ስለ የፒኮክ ስዕል ሊያውም
በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት ሕንጻ ላይ መሰቀሉን ስህተት አደለም በሚል ትንታኔ ለመስጠት የሞከረበትን
ጽሁፍ አይቼ ገርሞኛል፡፡ በመጀመሪያ ፒኮክ ከእነጭርሱ ኢትዮጵያ ውስጥ አለች ወይ የሚለው አንድ
አነጋጋሪ ጥያቄ ነው፡፡ ከሌለች ደግሞ በትዮጵያ ሊያውም በጠ/ሚኒስቴሩ ጽ/ቤት በአገሩ ካሉ ስንት
የአእዋፍና የአራዊት ከእነጭርሱም በአህጉሩ እንኳን የሌለችን ወፍ እንደ ልዩ መገለጫ መስቀል ዓላማው
ምንድ ነው? በአንድ የአገር መሪ ጽ/ቤት የአገሪቱን ማንነትና የአሏትን የተፈጥሮና ታሪካዊ እሴቶችም
የሚያሳይ ገጽታን የተላበሰ ስዕል በሉት ቅርጽ እንጂ በአገሪቱ ይቅርና በአህጉሩ አንኳን መኖሯ የማይታወቅን
ወፍ ማስተዋወቂያ መሆን የአገር ምንነት ለሚገባው ትክክል እንዳይደለ ብንረዳ ጥሩ ነው፡፡ ልብ በሉ እኔ
ፒኮክ በአፍሪካ እንዳለ የማውቀው ኮንጎ ውስጥ እሱም በብዛት ከምናውቀው የተለየ ነው፡፡ ፒኮክ በሕንድና
በአንዳንደ የደቡባዊ ኢሲያ አገሮች የምትገኝ ወፍ ነች፡፡ በሌላ ዓለም አውስትራሊያ ካለች አላውቅም፡፡
ሲሳይ የተነሳ የአንበሳ ሥዕል የለም ቦታውን በደንብ አውቀዋለሁ የተቀየረ የለም በሚል የተሰራው ለአገር
አሳቢ በሆኑ ሰዎችም እንደሆነ ሊጠቁመን ሞክሯል፡፡ በመጀመሪያ ለአገር አሳቢ የሆነ ሰው ያደረገው ድርጊት
አይመስለም፡፡ ፒኮክ ከኢትዮጵያ ስንት ብርቅዬ እንስሳት በሉት አእዋፍ የተመረጠችበት ሌላ ምክነያት ካለ
ያሳሉት/ያስቀረጹት ይናገሩ፡፡ ሲሳይ የሄደበት አይነት እጅግ የመሰለቸን ተወዳጅነት ለማግኘት ሲሉ አገር
የሚሸጡ አይነት አካሄድ አይበጅም፡፡ ሲሳይ አጌና ስለወያኔ የዘረኝነት አስከፊነት ሊነግረንና አሁን ብርሀን
እያመጡ ባሉ ሰዎች አገር እየተመራች እንደሆነች ሊሰብክን ሞክሯል፡፡ አዝናለሁ፡፡ ብዙ ኢትዮጵያዊም
መስሎት ነበር፡፡ሲሳይ ወያኔ ከሚላቸውና ከሚያረክሳቸው የወረሰውን ዛሬ እሱ ደግሞ የወያኔ ደጋፊዎችን
ባሕሪ እንደወረደ ምን አልባትም አሳድሶ መልበሱን ቢያስተውል ጥሩ ነበር፡፡ ግን ችግር አለ፡፡

የሆነ ሆኖ በኢትዮጵያ የወፍም ይሁን የአራዊት ችግር የለብንም፡፡ እንደኔ ቦታው ትንሽ ክፍተት ካለው ስዕል
ወይም ሀውልት ሳይሆን በትንሽ አጥር ውስጥ ሁለት ሰጎኖች ከነነፍሳቸው ማኖር ቢቻል ከውበትም በላይ
ሰጎን አይቶ ለማያውቅ ለማሳየት ልጆችንም ለማስተማር በጠቀመ፡፡ ምን አልባት ቀለባቸው ይከብዳል
ካልተባለ ሀውልት ከመስራት ከዝዋይ ሁለት ሰጎኖች ማምጣት በዋጋም በቀለለ፡፡ ስዕልም ሆነ ሀውልት
ካስፈለገ ደግሞ የሚሳልና የሚቀረጽ ስንት አለ፡፡ ለመሆኑ እንግዶች ወደ ጽ/ቤቱ መጥተው ይሄ የፒኮክ
ስዕል/ሀውልት ምንድነው ቢሉ ፒኮክ በሕንድ የምትገኝ ወፍ ደስ ስላለችን ለማስታወስ ነው ሊባል ይሆን?
ለማንኛውም ማስተዋል ቢኖር እላለሁ፡፡
ቅዱስ እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጠን! ኢትዮጵያን ይጠብቅ! አሜን!

