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በአዲስ ተስፋ
ከላይ የተጠቀሰው ሃረግ የሚገኘው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ለመሆኑ ለምን ተጠቀሰ? ምን ማለትስ
ነው?ትርጉሙን ለመረዳት አውዱን መገንዘብ ተገቢ ነው። አሁን ስለ አውዱ ባወራ ስብከት ይሆንብኝና
ክርስቲያኖችን የሚመለከት ብቻ ተደርጎ እንዳይወሰድብኝ በጥሬው ለማብራራት እሞክራለሁ። አባባሉ አጭር
ቢሆንም በውስጡ አምቆ የያዘው መልእክት ግን እጅግ በርካታ ነው። የመጀመሪያው ነገር የውሻን ባህርይ
ማወቅ ማስፈለጉ ነው። ውሻ ቢታመምና የበላውን ማንኛውንም ነገር ቮሚት አድርጎ ቢያዎጣው አስገራሚ
ላይሆን ይችላል። ይህ በሁሉም እንስሳት የሚፈጸም ጉዳይ ነውና። አስደናቂው ነገር ተኝቶ ቮሚት ያደረገውን
ሲረጋጋለት መልሶ መላሱ ነው። ይህ በእኛ በሰወች ዘንድ እጅግ አስቀያሚ ብቻ ሳይሆን ነውርም ነው። በደልና
ሃጢያት በተደጋጋሚ የሚፈጸም በመሆኑ ግን ከውሻ ባህርይ ጋር የሚመሳሰል ሆኗል። ለዚህም ነው ታላቁ
መጽሓፍ ውሻ ወደ ትፋቱ እንዲመለስ ሃጢአትን ደግማችሁ አታድርጉ በማለት የሚያስተምረን።ስለምህረትና
ይቅርታ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዐብይ አህመድ የሚበቃንን ያክል አስተምረውናል። ለሚኒስተሮቻቸው ባዘጋጇቸው
ስልጠናዎች፣ በሚዲያዎች በሰጣቸው መግለጫዎች ፣ በአለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ወርክሾፖች ባደረጓቸው
ዲስኩሮች፣ በወጪ አገር ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ባደረጓቸው ንግ ግሮችና የተለያዩ አገሮች አማጽያንንና
መንግስታትን ለማስታረቅ ባደረጓቸው የሽምግልና ሙከራዎች ሁሉ ሳይታክቱ ስለ ምህረትና ይቅርታ ብዙ
ብለዋል። የረሃብተኛ ኢትዮጵያውያንን አጥንት የጋጡ በሰውነት ተራ ሳይሆን በአውረነት ባህርይ የሚታዎቁትን
የቀድሞ ባለስልጣኖቻችንንም የተሻለች አገር እንድትኖረን የምንፈልግ ከሆነ ምህረትና ይቅርታ ማድረግ
እንዳለብን በሚገባ አስተምረውን ነበር።እንዲያውም የራሳቸውን ፓርቲ ይቅርታና ምህረት የማያስፈልገው ሆኖ
እያለ ህዝቡ እንደገና እድል በመስጠት ምህረትና ይቅርታ እንዳደረገላቸው በምሳሌነት በማቅረብ በሚገባ
ደሰኮሩ። ስርዐታቸው የበሰበሰ እንደነበር ፣ ፍት ህንና እኩልነትን የረገጠ የሰው ልጆችን መብት የደፈጠጠ
ዲሞክራሲን በቃል እንጂ በተግባር የማያውቅ አድሎአዊ ዘረኛና ሙሰኛ እንደነበረ በአደባባይ ነግረውን
እስረኞችን በመፍታት እውነተኝነታቸውን ሊያሳዩን ሞከሩ። በተለይም ኢትዮጵያን ወደ ታላቅነቷ እንመልሳለን
በማለት ቃል መግባት ብቻ ሳይሆን ከእንግዲህ ማንም በወንጀልም ይሁን በሌላ የህግ ጥሰት የሚጠረጠር ሰው
በቂ መረጃና ማስረጃ ሳይኖር እንድማይታሰር ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ነገሩን። ህግና ህግ ብቻ አገራችንን
እንደሚመራ ዲሞክራሲና ፍት ህ ብቸኛ አማራጫችን እንደሆኑ እኩልነትን ለማስፈን እንደሚሰሩ ሲምሉና
ሲገዘቱ መሰረቱ ግን ምህረትና ይቅርታ መሆን እንዳለበት አሳሰቡን። በአንድ በኩል ህዝቡ የጠላትንና ዘረኛ ብሎ
የሰየማትን ህወሃትን በውስጠ ወይራ ንግ ግራቸው ሻንቆጥ ሲያደርጓት እስካሁንም ድረስ አሜሪካ
ከሽብርተኝነት መዝገቧ ያልሰረዘቸውን ኦንግን ግን ይቅርታ አድርግን ምህረት እንድንሰጠው ተማጽኑን ።
በወኪሎቻቸው ኤርትራ ድረስ በመሄድም ኦነግ በሰራው ወንጀል እንድማይጠየቅ ባማድረግ ብቻ ሳይሆን
ለወታደሮቹና ለፖለቲካ መሪዎቹ የተለየ ጥቅምና ድጋፍ ለማድረግና ለመስጠት ቃል በመግባት ህዝባችን
አጥንቱን እንዲጋጥ ሁኔታዎች ተመቻቹ።የኦነግ ወደሃገር ቤት መግባት የእነ ጃዋር መሃመድ የጀግና አቀባበል
መደረግና የእነ ታከለ ኡማ በ አዲስ አበባ መሾም በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀልና
መገደል አሁንም ምህረትና ይቅርታ ስለሚያስፈልገው ይህንን ያለ መታከት እንድናደርገው በገደምዳሜ ብቻ
ሳይሆን በግልጽ እየተነገረን የለውጡ ሃዋርያት የተባሉትን ብቻ እንድንሰማ ተደረገ። ኢንጅነር ስመኘው በቀለ
በጠራራ ጸሃይ በ አደባባይ በጥይት ተደብድቦ ተገደለ። ምክንያቱን ማጣራት ተገቢ አይደለም ይቅርታና ምህረት
ያስፈልጋል በማለት ለገዳዮች ይቅርታ እንድናደርግ ከመሰበኩ በፊት በወቅቱ የፖሊስ ኮሚሽነር የነበሩት
አይናቸውን በጨው አጥበው ሰውየው ራሱን ገደለ በማለት እንድናምናቸው ተማጸኑን።የቡራዩ ወገኖቻችን
ሲጨፈጨፉ አለምን ጉድ የሚያሰኝ ድርጊት የነበረ ቢሆንም ድርጊቱ ፈጽሞ የማይመለከታቸውን በሺህ
የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ወጣቶችን ማሰርና በመጨረሻም ከዎራት እንግልት በኋላ ሲፈቱ ያለጥፋታቸው ለምን
የሚል ጥያቄ የተጠየቁት እኝህ የምህረትና ይቅርታ ኤክስፐርት ወጣቶቹ ያለ አግባብ መታሰራቸውን ለለውጡ
የከፈሉት መስዋእትነት እንደሆነ ይቁጠሩ በማለት በሚፈጸም የትኛውም ኢፍትሃዊ ድርጊት ይቅርታና ምህረት
ከማድረግ ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌለን በሚገባ አስጠኑን። ይህ ሁሉ የምህረትና ይቅርታ አስተምህሮ ፈጽሞ

ባልከፋ ነበር። ፈሪሃ እግዚአብሄር መሰረቱ ለሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምህረትና ይቅርታ የኖረበትና የሚያውቀው
ነው። ይቅርታ የሚያደርገው ግን በዳዩ ጥፋቱን አምኖ ቅጣቱን ለመቀበል ዝግጁ ሲሆን ይቅርታም ሲጠይቅ
ነው። ምህረት የሚያደርገውም ጥፋቱ ብማስረጃና በምስክርነት ተረጋግጦ ለተፈረደበት ነው። ይህ
ይህብረተሰባችን ጠንካራ እሴት ጣሊያን ሃገራችንን በወረረችበት ጊዜ ሞት የሚገባውን የጠላት ጦር ከተማረከ
በኋላ በመንከባከብና ሰብዐዊ ድጋፍ በማድረግ ሲገለጥ አለም ተደንቆ ነበር። ዛሬም ዐብይ አህመድ ይዘውልን
የመጡት አዲስ ነገር አልነበረም ። ቢሆንም አተገባበሩ ግን መስመሩን የሳተ ብቻ ሳይሆን አይኑን ያፈጠጠ
አድሎአዊ ከመሆኑ ባሻገር ጠቅላይ ሚኒስተሩ ቃላቸውን የካዱበት የተፉትንም የላሱበት ሂደት ሆኖ ቀጥሏል።
የአዲስ አበባ ባለ አደራ ቦርድ አባላትና ደጋፊዎች ከያሉበት እየታደኑ የሚታሰሩበትና ያለፍርድ የሚማቅቁበት
መንገድ በየትኛው የፍትሃዊነት አተገባበር መንገድ ይሆን? ነው ወይስ ሰው ከነነፍሱ ገደል ውስጥ የጨመረ
አረመኔ የፖለቲካ ቡድን በይቅርታና ምህረት ሰበብ ጥፋቱን አምኖ ሳይቀበል የምትቀበለዋ አገር
አንደበታቸውንና ብእራቸውን ብቻ በመጠቀም ለአዲስ አበቤ ፍትህ በማለት ለጮሁ ምስኪኖች ቦታ አጣች?
አብያተክርስቲያናት እንዲቃጠሉና አገልጋዮቻቸውም እንዲገደሉ በርካታ ባንኮች እንዲዘረፉና ወጣቶች ክልል
የመሆን ጥያቄያቸው ካልተመለሰ የሃይል እርምጃ እንዲዎስዱ በቀጥታም ሆነ በተዘወዋሪ የሚለፍፍ ሚዲያ
በህዝብ ሃብት ድጋፍ እንዲደረግለት ከመደረጉ በተጨማሪ ወንጀለኛ ጋዜጠኖቹን እየተንከባከበ ያለ መንግስት
የዐማራን ብሶት ዘገባቸሁ ስለዚህም ሽብርተኛ ናችሁ ብሎ ሊያስር እንዴት ሞራሉን አገኘ ? በኦነግ ስም
መላው የኦሮሞ ወጣት ሲታሰር ሲገረፍ ሲገደል ኖረ ከእንግዲህ ማሰር መግደልና መሳደድ መቆም አለበት
ከእግዲህ ማስረጃና መረጃ ሳይያዝ አንድም ዜጋ አይታሰርም ያሉት የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስቴር ምነው ዛሬ
መላውን የዐማራ ወጣት አብን ደግፈሃል፣ የአብን አባል ሆነሃል ፣ ፋኖን አሞካሽተሃል እያሉ በሻማ እየፈለጉ
ማሰሩንና ያለፍርድ ማንገላታቱን በሰፊው ተያያዙት? ቃልዎን መብላት ወደትፋት መመለስ ነው። ዐማራ
አንድ ክርቲያን ታደለ ብቻ ያለው መስሎዎት ከሆነ መራራ እውነት ልንገርዎ። በእያንዳንዷ ክርስቲያንም ሆነ
ሌሎች ዐማራ ፖለቲከኞች፣ምሁራንና ባለሃብቶች እስር ቤት በሚያድሩባት ቀን ቁጥር በሽዎች የሚቆጠሩ ሌሎች
በቁጭት እየተፈለፈሉ ያድራሉ። አራት በሞቱት የክልሉ መሪዎች ምትክ በብዙ ሺህ እጥፍ መሪዎች ተወልደዋል።
ማስረሻ ሰጤና ዘመን ካሴ ሁለት የዐማራ ሰቆቃ ከስሩ የገባቸው ወጣቶች ናቸው። እነዚህ ወጣቶች በተሳደዱና
በታደኑ መጠን ግን በየቀኑ በርካታ ዘመን ካሴዎችና ማስረሻ ሰጤዎች በመወለድ ላይ ናቸው። የአገሬ ሰው
የተባለውን ለማመን ሰው መሆኑን ብቻ መለኪያ በማድረግ ይቀበላል። ወሻውንም የሚያምንበት ልኬት አለው።
ውሻዉን በሁሉም ነገር ግን አያምነውም። ለምን ቢባል ውሻ ወደ ትፋቱ ይመለሳልና። ጠቅላይ ሚኒስተራችን
አድሎአዊ መሆንዎ ብቻ ሳይሆን ውሻ ወደ ትፋቱ እንዲመለስ አክ እንትፍ ያሉትን የድርጅትዎን ወንጀልና
በዐማራ ላይ ሲፈጽመው የኖረውን ተንኮል፣ እስር ግድያና ማሳደድ በተቀነባበረ መልኩ እንዲቀጥል ማድረግዎ
ይመኑኝ ከሚገምቱት በላይ ዋጋ ያስከፍሎታል። ሰው የዘራውን ያንኑ እንደሚያጭድ ከእኔ ይልቅ እርስዎ
ጥንቅቀው ያውቃሉ። ከግራም ሆነ ከቀኝ የታጀቡ ቢመስለዎትም አጃቢዎችዎ ራሳቸው ይነሱብዎታል። ፈጣሪ
ለእውነት፣ ለፍት ህና ለሰው ልጆች ሁሉ እኩልነት እንዲሰሩ እድሉን ቢሰጥዎትም ለይተው የዐማራን ህዝብ
በመበቀል ላይ ያሉ የመስላል። ጊዜው አልረፈደም፣ ስህተቶችዎን ማረም የሚችሉበት ጊዜ ዛሬም አለዎት። ወሻ
ወደ ትፋቱ እንዲመለስ እንዲሁ በማድረግ የሚቀጥሉ ከሆነ ግን ወዮ ለቡድንዎ ከዚህ በኋላ የሚነሳው የህዝብ
ማእበል ገለባውን ሁሉ የሚበላ እሳት እንደሚሆን አይጠራጠሩ። እያሳደዱ፣ እያሰሩና ግፍ እየሰሩ ያሉት ከ40
ሚሊየን በላይ በሆነው የዐማራ ህዝብ ላይ መሆኑን ወደ አቅልዎ ተመልሰው ያስቡ።
ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ከመሰሪዎች ይጠብቅ!
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