ጎራህን ለይ።
ያንት አሰላለፍ ከይትኛዉ ጎራ ነው? መላዉን
የኢትዮጵያን ሕዝብ ትደግፋለህ ወይ? ወይስ የአንድን ዘር
ጥቅም ብቻ ነዉ የምትደግፈዉ? በኢትዮጵያ የግለሰቡ
መብት ተጠብቆ ግለሰቡ በችሎታዉ እና በባህሪዩ
መሠረት እንዲጠቅም የምትፈልግ ከሆነ ጎራህ ከመላዉ
የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ነዉ። ያንድን ዘር ጥቅም ብቻ
የሚፈልጉ ቡደኖች አያወናንብዱህ። ጎራህን ለይ።
መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይጠቀም ሰትል ምን ማለትህ
ነው? እያንዳንዱ ግለሰብ በሚናገረዉ ቋንቋ ሳይወሰን
በኢትዮጵያዊነቱ የግል ንብረት ሲኖረዉ፤ ገበሬም ከሆነ
የሚያርሰዉ የራሱ የሆነ የግል መሬት ሲኖራዉና እሱም
ሆነ ከብቶቹ የሚጠጡት ንጹህ ዉሀ ሲያገኙ፤ ምግቡን
የሚአበስልበት ኮረንቲ ወይም ጋዝ ሲኖረው፤ እንዲሁም
የኑሮውን ደስታና ጥቅም ያለምንም ስጋት ለመጎናጸፍ
ሲችል መላዉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠቀመ ማለት ነዉ።
በነኝህ ተጨባጭ ጥቅሞች የምታምን ከሆነ ጎራህ
ከመላዉ የኢትዮጵያ ጋር ነዉ። ጎርህን ለይ።
እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ሁኒታ ባጭሩ ለማዉሳት ቅንፍ
እንክፈት።
[የብሔር ብሔሬሰብ ጥያቄ በሚል መርሆ ኢትዮጵያን
በሚናገሯቸዉ ቋንቋዎች ከፋፍለዉ የየቋንቋ ቡድኑ ተጠሪ
ነን ብለዉ በየፖለቲካዉ ሰበስብ በመገኘት በኢትዮጵያ
ሕዝብ ላይ የሚነግዱ ግልሶቦች ከሕውሃት ጋር
በመበሳጠር የሕወሃትን እድሜ እያራዘሙ ነዉ። ሕወሃት
እና እነዚህ ግለሰቦች የሶሺያሊስት አስተሳሰብ እንከተላለን

በሚል ዘይቤ፤ ሆኖም ግን በሶሺያሊስት ህልዉን ፈጽሞ
ቦታ በሌለዉ እና እጅግ ኋላ-ቀር በሆነ በዘር-መበተንሥረአት አገሪቱን አቆርቁዘዋል። ሕዝቡን በቋንቋመሠረት-የተቧደን-ፖለቲካ እንዲሠማራ ዳርገዉታል።
አንድ ላይ የነበርዉን ተበታትኗል ብለዉ ካወሩና ካሶሩ
በኋላ ያንን እነሱ ተበታትኗል ያሉትን በፌደሬሽን
አቀራርበነዋል እያሉ በሕዝብ ያፌዛሉ። እነሆ ግለሰቡ
በችሎታዉ እና በሥራዉ መሠረት መጠቀሙ ቀርቶ
በተወለደበት የቋንቋ ቡደን መሠረት እና የሕወሃትን
ፖለቲካ በሚከተልበት መጠን እንዲጠቀም ተደርጓል።]
ቅንፉ እዚህ ላይ ያበቃል:፡
እላይ በቅንፍ ከተገለጸዉ ጫና ለመውጣት በቋንቋቡድን-ያልተመሠረተ-ፖለቲካ የሚያኪሂድ ፓርቲን
መደገፍ እና ማጠንከር ተገቢ ነዉ። ታዲያ በእንደዚህ ያለ
ፓርቲ ዉስጥ ስንክል-ባህሪይ ያላቸው ግለሰቦች ካሉበት
ያ ፓርቲ እንዳይጠነክር ጊዚያዊ ችግር ይፈጥሩ ይሆናል።
ዳሩ ግን፤ ፓሪት የሚደገፈዉ ወይም የሚነቀፈዉ
በፖለቲካዉ ፕሮግራም እንጂ በፓርቲ ዉስጥ በሚገኙ
አንዳንድ ስንክል-ባህሪይ ባላቸዉ ግልሰቦች ምክንያት
አይደለም።
ስንክል-ባህሪይ ያላቸዉም ሆኑ ወይም ሌሎች ግላሰቦች
በቋንቋ-ቡድን-ያልተመሠረት-ፖለቲካ አካሄዱ ድረሰ
የፖለቲካ ዓላማቸዉ አንድ ነዉ። የፖለቲካ እምነታቸዉ
ተመሳሳይ የሆኑ ሁሉ አንድ ላይ ይሠራሉ።
እስቲ በዘር የተመሰረቱ የፓርቲዎች ክምቸትን ለማዉሳት
ቅንፍ እንክፈት።

[በቅርቡ፤ በቋንቋ-ቡደን-የተመሠረተ-ፖለቲካ የሚያምኑ
ፓርቲዎች ተቀናጅተዉ መደረክ የሚባል ማህበር ፈጠሩ።
ታዲያ መድረክ እና ኢሕአዴግ የሚለዩበት አቶ መለስ
ኢሕአዴግን ሲመራ አቶ ስዬ ደግም መድረክን መምራቱ
ነዉ። እነኚህ ፓሪቲዎች እና የፓሪቲ ክመችቶች
የሚያኪያሄዱት ፖለቲካ ተመሳሳይ ነዉ። የነሱ ፖለቲካ
ኢትዮጵያንን በቋንቋ መሰረት በታትነው በፈዴሬሸን
አቅራረብነዋል ማለት ነዉ ።] ቅንፉ እዚህ ላይ አበቃ።
በአሁን ጊዜ በኢትዮጵያ ከሚነቀሳቀሱ እና በቋንቋ-ቡድንካልተመሠረቱ-ፓሪትዎች ዋነኛዉ መላዉ የኢትዮጵያ
ሕዝብ ድርጅት (መኢአድ) ነዉ። ይህ ፓርቲ ግላሰቡ
የራሱ መሬት እንዲኖረዉ እንጂ የመንግሥት ጢሰኛ
እንዲሆን አይሻም። “መሬት ለአራሹ፤” እንዲሰጥ
የመኢአድ የፖለቲካ መርሆ ነዉ። ጥያቄዉ፤ ግለሰቡ
በችሎታዉ፤ በባህሪዩ እና በሥራዉ መሠረት መጠቀም
አለበት ብለዉ ከሚአይምኑ ዉስጥ ስንቶቹ መኢአድን
ይደግፋሉ? ሲሆን፤ ሌላዉ ጥያቄ ደግም “ለሕዝብ
የሚጠቅም ተግባርን መከትል ሳይሆን ፈሪዮች አሸናፊን
ይመረጣሉ እንዲሉ” ካሸነፊዉ በኩል ለመገኘት አጥር
ላይ የሚነጥለጥሉ ስንት ናቸው? ነዉ።
ደርግ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ያንጃበበዉ ጫና
እየከፋ በመሄዱ በጥቂት ጊዜ ዉስጥ (በቅርቡ
በሚኬሂደዉ ምርጫ ዉጤት ጭምር) አይፈታም።
በማወላወል እና ከዚህም ከዚያም በማወላዳት
የኢትዮጵያ ችግር አይፈታም። የግለሰቡ መብት ተጠብቆ
ግልሰቡ በችሎታዉ እና በባህሪዩ መሠረት እንዲጠቅም
የምትሻ ሁሉ፤ በዘር ወይም በቋንቋ ቡደን የተመሠረተ
ማሕበር ኃላፊ ነን ብለዉ በይፖለቲካ መደርኩ

የሚኮለኮሉ ግለሰቦችን አትደግፍ። እነኚህ ግልሰቦች
በሕዝቡ ብሶት እየነገዱ ኑሯቸዉን ያሚያሽሻሉ ናቸዉ
እንጂ ለኢትዮጵያኖች እደገት አይጥቅሙም። ጎራህን
ለይ።
በማወላወል የኢትዮጵያ ችግር አይፈታም። እያንዳንዱ
ግልሰብ በሚናገረዉ ቋንቋ ሳይወሰን በኢትዮጵያዊነቱ
የግል ንብረት ሲኖረዉ፤ ገበሬም ከሆነ የሚያርሰዉ የራሱ
የሆነ የግል መሬት ሲኖራዉና እሱም ሆነ ከብቶቹ
የሚጠጡት ንጹህ ዉሀ ሲያገኙ፤ ምግቡን የሚአበስልበት
ኮረንቲ ወይም ጋዝ ሲኖረው፤ እንዲሁም የኑሮውን
ደስታና ጥቅም ያለምንም ስጋት ለመጎናጸፍ ሲችል መላዉ
የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠቀመ ማለት ነዉ። በነኝህ
ተጨባጭ ጥቅሞች የምታምን ከሆነ ጎራህ ከመላዉ
የኢትዮጵያ ጋር ነዉ እንጂ በዘር ፖላቲካ በታዘጋጁ
ፓርቲዎች ጋር አይደልም። ጎርህን ለይ።
ለምሳሌ ያንተ ጎራ መላዉን የኢትዮጵያን ሕዝብ
ለመጥቀም ቢሆን በዘር መካፋፍልን የሚሹ ጠፉ ማለት
አይደለም። እነሱ ለነሱ ጎራ ይሠራል። አንተ ግን ጎራህን
ስላልለየህ ወይ በፖለቲካ ዉስጠ እኔ አልገባም ብለህ
ራስህን ስትደለል፤ ወይ ድሮ ሠርትናል ብለህ
ስትመጻደቅ፤ ወይ እዚች እና እዚያች ላይ አልደስትኩም
እና ለጊዜዉ አቆርፋለሁ ብለ ራስክን ስትደልል፤ ወይ
በፍራቻ ስትሸማቀቅ፤ ወይ ይውዱኝ ባይ ሆነዉ እዚህም
እዚያም አጉል ስታቃራራ እና እስክስታ ስትወርድ፤
አለበለዚያም አጥር ላይ ቁጢጥ ብለህ ዓይንህን
ስታቁለጨለጨ የጋን መብራት ሆነህ ላንተም
ለኢትዮጵያም ፋይዳ ሳትፈጽም ትቀራለህ። አስታዉስ
ስትሞት ለአንተ ሕይወት ብቻ ሳይሆን ዓለም

ያልቅብሃል። ሳትሞት ነዉ ለአንተ ዓለም ያለዉ። ጎራህን
ለይ። በዓለመህ ሥራበት። ኑርበት። ጎራህን ለይ፡፤
በጎራህ ተረዳዳ። ጎራህን ለይ። ጎራህን ካጠነከርክ
ከሌሎች ጋር በጎራህ አሎቅች በኩል ተደራድረህ ለሁሉም
የሚበጅ አገር ትገነባሉ። ጎርህን ለይተህ ካልገነባኽዉ
ያንተ ዓለም ደካማ ነዉ። . ዓለምህን አታድክም። ጎራህን
ለይ።
[ማሳስቢያ፡ ይህን ጽሑፍ ሊጎበኘዎ ለምጣ (ች)
አስነብበዉ ጎራቸዉን እንዲለይ ያግዟቸዉ፡ ተጨማሪ
ግልባጭ ለማተም የሚከተለዉን ይጫኑ።
http://www.aboutethiopia.com/Documents/Gora
henLey.pdf]
ሀጊ፡ 4/ 2/2010

