የሰሚ ያለህ! እንደ አሜሪካው ጆርጅ ነፍስ ሁሉ የኢትዮጵያውያን ሰማእታት ነፍስም
ፍትህን እየጮኸ ነው!

ከበላይነህ አባተ (abatebelai@yahoo.com)
ባለፈው ሳምንት አሜሪካ አንድ ነጪ ፖሊስ የጥቁሩን ጆርጆ ፍሎይድን የአየር ቧንቧ
ተመሬት አጣብቆ መግደሉ ዓለምን አነጋግሯል፡፡ በኢትዮጵያ ግን
መርጠው ባልተፈጠሩበት ዘራቸው ምክንያት ተነነፍሳቸው እንደ
ድንጋይ ገደል የተወረወሩት፣ በቆንጨራ የተቀሉት፣ በስናፐር
የረገፉት፣ በቁማቸው ዓይናቸውን የተመንቀሉት፤ ብልታቸውን
የተቆረጡት፤ እንደ ውቃቤ በግ ተዘቅዝቀው የተሰውት፣ ተረሽነው ልጃቸው
እንዲቀመጥባቸው የተደርጉት፣ እንደ እስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግረው የሞቱት ወዘተርፈ
በጪራሮ እንደ ረገፈ ትንኝ ተረስተዋል፡፡ እንኳን ሌላው ዓለም ሊያስታውሳቸው ለእነዚህ
ወገኖች ስብእና እንደሚታገሉ ሲደሰኩሩ የኖሩት አስመሳዮችና ሕዝብን ነጣ እናወጣለን
እያሉ በየአዳራሹ ሲፎክሩ የነበሩት ጉደኞች ተገዳይና ታስገዳዮቻቸው ጋብቻ ፈጥመው
ጫጉላ ውስጥ ሲጨጎሉና ሲሽሞነሞኑ ይታያል፡፡ ምሁራን መሳይ ደስኳሪዎችም እጃቸውን
በደም የነከሩ ባንዳዎች አገር ያስከብራሉ ብለው ስለ ዓባይ አህያውን ቢፈራ ዳውላውን
ዓይነት ግሳንግስ እጃቸው ወሀ እስተሚቋጥር ሲጠለስሙ ይስተዋላል፡፡
የጆርጅ ፍሎይድ ነፍስ ለፍትህ ጮኻ ለጊዜውም ቢሆን ገዳይዎቹ ለችሎት ቀርበዋል፡፡
ኢትዮጵያውያንን እንደ አበደ አውሬ እየዘነቸሩ የበሉት፣ እንደ ድንች በእሳት የጠበሱት፣
በቆንጨራ አንገት የቀሉት፣ ያመከኑት፣ ዓይን ያዋጡትና ገደል የጣሉት ወንጀለኞች ግን
ዛሬም በስልጣንና በሐብት አብጠው ሲንደላቀቁ ይታያል፡፡ የሰሚ ያለህ! የኢትዮጵያውያን
ሰማእታት ነፍስም እንደ ጆርጅ ፍሎይድ ነፍስ “የፍትህ ያለህ!” እያለ ሲጮህ
ተኢትዮጵያ ገደሎች፣ ደኖች፣ ሸለቆዎች፣ መስኮች፣ ወንዞች፣ ሐይቆች፣ ከተማዎችና
መንደሮች ይሰማል፡፡
የጆርጅ ፍሎይድ አገዳደል የዘረኝነት አገደዳል መሆኑን ብዙው የዓለም ሕዝብ ተረድቷል፡
፡ የዘረኝነትን እርኩስነት በአውሮጳ ሂትለር፣ በደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ፣ በሩዋንዳ እነ
ካቡጋ፣ በኢትዮጵያም እነ ገሰ ዜናዊ፣ ሽፈራው ሽጉጡና ጃዋር መሐመድ አሳይተዋል፡፡
ዘረኝነት የራስን ወገን ተወውደድ ወይም የራስን ወገን ጥቅም ተማስጠበቅና ለራስ ወገን
ጠበቃ ተመቆም እጅግ ይለያል፡፡ እንዲያውም የራስን ወገን መውደድና ለራስ ወገን
ጠበቃ መቆም ሐላፊነትን በሚገባ እንደመወጣት ይቆጠራል፡፡ ዘረኝነት በዘር አሳቦ የክፋት
ዓይነቶችን ሁሉ በሌላው ዘር ላይ መፈጠምን ያጠቃልላል፡፡ ዘረኝነት በራስ ወገን ሥም

የሌላውን ወገን ወይም ዘር እንደ ሂትለር ማሳደድ፣ መጨርገድንና ማጥፋትን ይጨምራል፡
፡ ዘረኝነት ለራስ ወገን ጥቅም ሲሉ ሌላውን የመኖር መብቱን መንፈግና ተነነፍሱ ገደል
እንዲወረወር ወይም ተወግሮና አንገቱን ተቀንጥሶ እንዲሰዋ የማድረን ክፋት ይጨምራል፡፡
ዘረኝነት የራስን ወገን እንደ ችግኝ እየተከሉ ሌላውን እንደ አረም እየነቀሉ የመጣልን
ክፋት ያጠቃልላል፡፡
ይህ አድግና ክልል የሚባሉ እርስኩስ መንፈሶች በኢትዮጵያ ተሰፈኑ ጀምሮ የዘረኝነት
ክፋት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩትን ጨፍጭፏል፤ ሚሊዮኖችን ተሜዳ ጥሏል፡፡ የዘረኝነት
ክፋት ሚሊዮኖችን የመኖር መብት ሊነፍግ አሁንም የክፋት ደመናውን አርግዞ ይገኛል፡፡
ክፋት እንደ ሳጥናኤልና ጃዋር ሚሊዮን ተከታይዎች ሲያተርፉ ደግነት ክርስቶስ ሲሰቀል
እንደታየው ሶስት ተከታይም አጥቷል፡፡ ተፈቃቅሮ፣ ተዋልዶና ተዛምዶ መኖር የሚለው
የኢትዮጵያ ደግነት በይህ አድግና በወነግ ክፋት ድል ተመቶ ሕዝብ መርጦ ባልተፈጠረበት
ዘሩ ምክንያት መብቱ ሲገፈፍ፣ ሲፈናቀል፣ ሲሰደድ፣ ሲራብ፣ ሲጠማ፣ ሲወገር፣
ሲታሰር፣ ሲጠለፍ፣ ሲሰደድና ሲረሸን ይውላል፡፡
ክፋት የአውሬ ሳይሆን የሰው ባህሪ ነው፡፡ ተሰው ባህሪም ዘረኝነት የክፋቶች ሁሉ ቁንጮ
ነው፡፡ ዘረኝነት ሰዎችን መርጠው ባልተፈጠሩበት ዘር ምክንያት ማሳደድ ወይም ማጥፋት
ነው፡፡ ክፋት በህሊና ታልተሸፈነ የነፈረቀ አንጎል እየተንደቀደቀ የሚፈስ ደም የጎረሰ
መግል ነው፡፡ ክፋተኞችን ለችሎት አቅርቦ ይኸንን ደም የጎረሰ መግል በፍትህ ፎጣ
ማድረቅ በምድር ሰውነትና ደግነት በሰማይ ደግሞ ብሩክነትና ጽድቅ ነው፡፡ ይህ መግል
ባለመድረቁ ያለፉት ሰማእታት ተሰማይ ፍትህን እየጮሁ ዛሬ እሚሰቃይቱም ተምድር
የፍትህ ያለህ እያሉ ነው፡፡ በሆዳምነትና በአስመሳይነት ክፋት ተወጥረን መግሉን በፍትህ
ፋሻ ለማድረቅ ስለለገምን ዛሬም የክፋቱ የመግል ጎርፍ ብዙዎችን ሰማእታት እየጠረገ
ነው፡፡ ይኸንን ልግመታችንና አድርባይንታችንን ተመልክቶ የሰማእታት ነፍስ እያዘነብንና
ደም እያለቀሰብን ነው፡፡
የሰሚ ያለህ! እንደ አሜሪካው ጆርጅ ነፍስ ሁሉ የኢትዮጵያውያን ሰማእታት ነፍስም
ፍትህን እየጮኸ ነው!

ሰኔ ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ.ም.

