ወገኔ ሰ'ው ነው ሀገርህ!
በቀድሞ የአዴኃን ታጋይ(ፍፁም አየነው)
ኢትዮጵያዊነት እና ኢትዮጵያዊያን ኢትዮጵያ ስትፈጠርም አሸናፊ ነበሩ ዛሬም እየተደገሉም ሞተው
ያሸነፉ(ሞቶ ማሸነፍን ከክርስቶስ የተማሩ) ነገንም እየሞቱ ከማሸነፍ የሚያስቆማቸው ምንም አይነት
ምድራዊ ኃይል የማይኖር የአናብስት ስብስብ ምድር ናት።ኢትዮጵያ በታሪኳ በፈሪዎች፣በአስመሳዮች፣
በባዕዳዎች ተዳክማ እንጂ ተሻግራ አታውቅም።
የጠላቶቻችን እና አጥፊዎችን ጉልበት የእኛው አብራክ ክፋዮች ናቸው።ያጠፋን መምከር ሲገፋ ማውገዝ
እንቢኝ አሻፈረኝ ካለ መቅጣት ዘመነ ዘመናትን የተሻገርንበት የማህበረሰባዊ አስተዳደራዊ የእድገታችን
ትሩፋትን ንቀን ገፍተን("ያለውን ጥሎ ሌላውን አንጠልጥሎ" አበው እንዳሉት ሆኖ የኢትዮጵያ እና
የኢትዮጵያዊነት ጠላቶች ማጥቂያ ነው ያሉት ልዩነት ፈጥሮ የጠላትን የቤት ስራ በእኛው መሬት በእኛው
ህዝብ ማስፈፀሚያ ያሉት አንድነት እንደ ቤተሰብ ድረስ ወርዶ የሚያፈርስ መርዝ መዝራት ነው (መቼም
አይሳካላቸው እንጂ)። ማጥቂያችን ያሉትን የባዕዳን ዕኩይ አስተምሮታቸውን ማርከሻ መድሃኒቱ እኛውም
ኢትዮጵያዊያን የኢትዮጵያዊነት ተምሳሌቶች፣ ለሀገር የሞትን ለሀገር የኖርን በወሬ በምኞት ሳይሆን
በተግባር ኢትዮጵያን ባህሏን፣ታሪኳን፣ቅርሷን፣ዕሴቶቿን በአብሮነት ትስስር በአስተሳሰብ ልህቀት የቆየልንን
የምናስቀጥል ሀገራችንን የምንወድ ታሪካችንን የምናውቅ የኩሩ ህዝቦች አብራክ የአባቶቻችን ልጆች
መሆናችንን በተግባር ስናሳይ ጥላቶቻችን ጥፍራቸውን ወደ ውስጥ ይከታሉ።
ባንዳዎችም ሰንኮፋቸውን ጥለው በአደባባይ ወይ ለፍርድ ለይቅርታ መቆማቸው አይቀርም።ትላንት ላይ
የነበርን ነን ብቻ ሳይሆን ነገን ሆነን የምንኖር ኢትዮጵያን አፈሯን ብቻ ሳይሆን ህዝቧን ጠብቀን አክብረን
የምስከብር መሆናችንን በተግባር ብሎም የሀገር እና የህዝብ ጠላት አለመሆናችንን በተግባር ማረጋገጥ
ያለብን የመጨረሻው ቀን ዛሬ እንጂ ነገ አይደለም።
ወገኔ እንዳትሳሳት ሰ'ው ነው ሀገርህ።
ሀገር ማለት የተከበረው ፍጡር ሰው ነው እንጂ ተራራው፣ ኮሮብታው አይደለም።የምትገለው ሰው
የሚገደለው ሰው በቀጥታ ሀገርህን መግደል እንደሆነ አትዘንጋ ፤ሲያጠፉት ችላ ብለንህ የምትመለከተው
ሰብዓዊ ፍጡር ሀገርህ እንጂ ጠላትህ አይደለም፣ሰው ሲሞት በተዋርድ በቅድሚያ ቤተሰብ፣ማህበረሰብ፣
ህዝብ እያለ በመጨረሻ ሀገርህ እየሞተች ለመሆኑ ሌላ ማረጋገጫ አትሻ።የግለሰብ መብቱ ሳይከበር
ሳይጠበቅ የህዝብም መብት የሀገርም ክብር አይጠበቅም ።ሰው ከተፈጥሮ ሁሉ በላይ ክብር አለው።ሰው
ከፍጥረታትም ሁሉ ረቂቅ ከመሆኑም በአሻገር የሁሉም ገዢ ነው።የንፁሃንን ሰዎችን ግድያ ችላ ብሎ
መመልከት ቤተሰብን፣ህዝብን፣ሀገርን ለማጥፋት ከጠላት ጋር ሆኖ መተባበር ነው።የጥፋቶች ሁሉ ጥፋት፤
የጥፋት ብትሩ እኔ፣አንተ/ቺ እንጂ የጠላት ፈርጣማ ክንድ አይደለም።የወቅታዊ የኢትዮጵያ የህዝብ ደህንነት
አለመጠበቅ፣የዛሬ የስጋት አዳር የንፁሃን ሞት ከዕለት ዕለት ቁጥሩ መጨመር፣የኢትዮጵያ ሉዐላዊነት
መደፈር የገዳዮቻችን የጠላቶቻችን ፈርጣማ አቅም ሳይሆን የእኛ ቸልተኝነት እና ድክመታችን ከልክ ማለፍ
ነው።
ኢትዮጵያ ትላንትን ሞተውላት ነገንም በሚሞቱላት ጀግኗች ልጆቿ ታፍራ እና ተከብራ ለዘላለም የምትኖር
ሀገር ናት።!

