
"ድር ቢያብር - አንበሳ ያስር"

ከብ.ወ

ከጥንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ጠንካራ ሕብረት እንዲፈጠር - "ድር ቢያብር

አንበሳ ያስር" - እየተባለ ይነገራል። ደርግ ኢማሌድህ በሚለው ጥላ ሥር በወቅቱ የማርክሲስት ሌኒኒንስት

ታጋዮች የሚባሉትን አስተባብሮ ምሁራዊ ጥንካሬን ለመፍጠር አስቦ ነበር። ሕወሀትም ኦሕዲድን፣

ብአዲንን፣ ወዘተ አንድ ላይ ጠፍጥፎ ኢሕአዲግ የተባለውን ወፍራም ሕወሀትን ፈጥሯል። ቅንጅትም

መኢአድን፣ አዴፓንና ቀስተደመናን በማቀናጀት ለምርጫ ራሱን አደራጅቶ ተንቀሳቅሷል። ሶስቱም ዓይነት

የሕብረቱ ተሞክሮዎች ግን ወደ ተፈላጊው ግብ አላደረሱም፣ አያደርሱምም።

"ድር ቢያብር አንበሳ ያስር" - የኢትዮጵያ ሕዝብ በተግባሩ ያረጋገጣት መልካም ብኂል ነች። የኢትዮጵያ

ሕዝብ እንደ "ቀጭኗ ድር" ተባብሮ የመጣውን የውጭ ጠላት ሁሉ አሸንፏል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ

"ድር" ተባብሮ ግብጽን፣ ደርቡሽን፣ ኢጣልያን ወደ መጣበት በውርደት መልሶታል። በእርግጥ "ድሩ"

በሃሳብም፣ በተግባርም ላንድ ዓላማ ሲል የተሳሰረ "ድር" ነበርና በጠላት በቀላሉ የሚበጠስ "ድር"

አልሆነም።

በዚህ ዘመን ግን ሁሉም ነገር ጥቅም ሠራሽ ነው። ተፈጥሯዊ ነገር ሟምቷል። እምነት እግዚአብሄርንና

የሰው ልጆችን የሚያገናኝ ቃልኪዳን መሆኑ ቀርቶ በአዋቂ ነን ባዮች የሚቀመር ባዶ ቀኖና ወደ መሆን

ደረጃ እየተሸጋገረ ነው። የእምነት ሰዎች ሳይቀር በስልጣን እየተፋጁ ነው። የስነ መንግስት ሙያ የሀገርን

ቁስል መፈወሻ መድሃኒት መሆኑ ቀርቶ የብልጣብልጦችና ርህራሄ ቢሶች መሰባሰብያ የሙስናው መጋዘን

መቀለሻ ምህንድስና ሆኗል።

"ድሮችም" ዛሬ በአወቅን ባዮች የሚመረቱ ውጤቶች (synthetic) ሆነዋል። እውነተኞቹ ተፈጥሯዊዎቹ

"ድሮች" ጠፍተዋል፣ ተዘንግተዋል ወይም ከስመዋል። በዚሁ የመጨረሻ ዘመን የዓለም የብልጭልጩ

ሸቀጥ ማራኪነት "የድሮቹን" ይዘት (content) እየቀየረ መጥቷል። በቅርጽና (form) በይዘት (content)

ውስጣዊ ባህርይ ላይ ቅርጽ (form) ወሳኝ ሆኗል። እድሮቹ ሱርፍክ (figure) መሃል በሕብረት ስም

የሚሸጎጡት የጮሌዎዎቹ "ሰው ሰራሽ ድሮች" – ለእውነተኞቹ "ድሮች" ጥንካሬ ጋሬጣዎች ሆነዋል። "ድር"

መስለው የተጎነጎኑት እነዚህ "አስመሳይ ድሮች" – እውነት - (truth) ማንነቷን ልታንጸባርቅ በማትችልበት

ሁኔታ አሰናክለዋት በሌላ በኩልም እውነታን    – -  (reality) ሸፍነው ሲያበቁ ምስቅልቅሉና ውጥንቅጡ

(delusion, abstract, false, fictional) ከፊት እንዲቀድም አድርገዋል።

ዛሬ ሰብዓ ሰገሎች (የጥበብ ሰዎች) አንሰዋል። ያሉትንም የሚሰማቸው ጠፍቷል። የስነ ጥበብ ሰገል

(science) ግማሽ እውነት (half truth) እየሆነ ነው። ነገ ሩብ እውነት (quarter truth) ለከርሞም ምንም

እውነት (empty truth) ይሆናል። የመጨረሻው ዘመን ምልክቶቹ እነዚህ ናቸው።

ዛሬ የፖለቲካው ሰዎች - "ሕብረት ሕብረት – " - እያሉ ይጮሃሉ። ደጎቹና የዋሆቹ - "ድር ቢያብር አንበሳ

ያስር"  - እያሉ ነው። ታድያ ሕብረቱን የሚያበላሹት "እውነተኞቹ ሶስቱ ድሮች" መሃከል የሚሸጎጡት



"ሰባቱ የአስመሳይነቱ ድሮች" ናቸው። ሀገር ወዳድነት፣ ማስተዋልና መስዋዕትነት በተባሉት "ሶስቱ

ተፈጥሯዊዎቹ ድሮች"  - መሀከል የሚሸነቆሩት አድርባይነት፣ ዝና ፈላጊነት፣ ንዋይ አፍቃሪነት፣ ጥቅም

አጋባሽነት፣ ከፋፋይነት፣ በራዥነት፣ ሥልጣን ወዳድነት የመሳሰሉት "ሰባቱ ድሮች" አንበሳን ቀርቶ አይጥን

እንኳን ማሰር እንዳይቻል አድርገው ሕብረቱን ያቀጭጩታል። አስመሳይ ድሮቹ - እውነተኞቹ ድሮች

ብቻቸውን ሆነው ሊጫወቱ በሚችሉት ሚና ላይ ምስቅልቅል ተጽዕኖን (position-effect  variegation)

ያሳርፋሉ። በማስተዋል የታጀቡት መስዋዕቱን ለመክፈል የተጀጋዙት ጥቂቱ ሀገር ወዳዶች የመነመኑት

በነዚሁ ለጥቅማቸው ብቻ በቆሙ ወስላቶች ባህርይ ምክንያት ነው።

በአንድ የፖለቲካ ማህበር (political  party) ውስጥ አባል ሆኖ በሚቻለው መታገል ድፍረትም ሀገር

ወዳድነትም ነው። አርፎ መቀመጥና የፓርቲዎቹን መርሀ ግብርና ዓላማ አፍቅሮ በደጋፊነት መንቀሳቀስም

መልካም ነው። የእናት ሀገር ጥሪ ነጋሪት ሲጎሰም       – "አቤት" - ብሎ መቅረብና እገዛ ማድረግ የሕዝባዊነት

ክቡር መለያ ነው። የግራኛ የቀኙንም ማቀራረብ ብልህነት ነው። አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ መስርቶ

መታገልም ሙያ ነው። ፎረም፣ መድረክ፣ መሸጋገርያ፣ መደጋገፍያ፣ ድልድይ ወዘተ        – - እያሉ አዲስ

አዘናጊ ስብስቦችን መፍጠር ደግሞ ትግሉን ለማጨናገፍ ልዩ ተልዕኮ ያላቸው ሰዎች እኩይ ዓላማ ሊሆን

ይችላል። የዋሆቹን ሳይጨምር አዳዲስ ስብስቦችን የሚፈጥሩት ግለሰቦች ለኢትዮጵያ አንድነት

የማይቆረቆሩ ሊሆኑ ይችላሉ። በጋብቻም ይሁን በዘር ሀረግ፣ በገንዘብም ይሁን በመደለያ፣ በአበልጅነትም

ሆነ በአብሮ አደግነት - ለግንጠላና ሀገርን ለማፈረካከስ ካኮበኮቡት ሰዎች ጋር ስውር ሕብረትን የፈጠሩ

እንዲህ ዓይነት ጅሎች የሀገሪቱን ክብርና ሉዓላዊነትን - ሲቦረቡሩ - ሲያስቦረብሩ - ቆይተዋል። እነዚህን

ሰዎች "ወጊድ" ማለት እስካልተቻለ ድረስ ተፈላጊው እውነተኛው ሕብረት እንደማይጨበጥ ጉም ከሩቅ

ሆኖ የሚታይ ብቻ ይሆናል።

በዚያን ዘመን አስተዋዩና ደጉ ሕዝቡ "እምዬ" እያለ ሲጠራቸው የነበሩት አጼ ሚኒልክ ሲያርፉ ዜናው

ሳይነገር ሰንብቷል። የሸዋ መኳንንት ጥበብ በተሞላው ዘዴያቸው (prudence)  "ጃንሆይ እንዲህ አሉ"

እያሉ ሕዝቡን ሲያረጋጉ ቆይተዋል። ዛሬ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስን መታመም ሕወሀት ምስጢር

አድርጎ ይዞታል። ሕወሀቶቹ እንደ ሸዋ መኳንንቶቹ ጥበብ ከመጠቀም ይልቅ እነ እስክንድር ላይ የሀሰት

ብያኔ በማድረግ የኢንስቲቱሽኑን ቀጣይ የኃይል እርምጃ በማሳየት አስፈራርተዋል። ጓደኞቻቸው አቶ

መለስ ታመዋል፣ ድነዋል፣ አርፈዋል ብለው እቅጩን ለመናገር አልደፈሩም። ሕዝበ ክርስትያኑና እስላሙ

ያዝን ይሆን ብለው ወይንም የሀገሪቱ መፃዒ እድል አሳስቧቸው እንደሆን አይታወቅም ምስጢሩን ጠበቅ

አድርገውታል። ምናልባት ጥቂት የፖለቲካ ባላንጣዎቻቸው እንደሆን እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአቶ

መለስ መታመምም ሆነ ኅልፈት አይደሰትም። ሰው ይሙት አይባልም። እንደውም ለንስሃ እንዲዘጋጅ

ጸሎት ይደረጋል። ለደጉም ለክፉውም እንደ ሥራው የሚፈርደው እግዚአብሄር ብቻ ነው። የኢትዮጵያ

ሕዝብ እጅግ ዋጋ የተከፈለበት የሃገሩ ክብርና ሉዓላዊነት አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ብቻ ነው የሚሰጋው።

ከምንም በላይ ወቅቱ የሚጠይቀው የኢትዮጵያን ሕዝብ ፍቅርና ሕብረት ነው። የአድዋው ጀግኖቹን

መንፈስ ሕያውነት ማረጋገጥ ብቻ ነው የሕዝቡ ስሜትና ዋና ተልዕኮ።

የእውነተኞቹ ድሮች ሕብረት የሚያስፈልገው ደግሞ አሁን ነው። የሀገር ሉዓላዊነቱን አስከባሪዎቹ፣

መስዋዕት ለመክፈል የተዘጋጁት ሁሉ እውነተኛውን ሕብረት ለመፍጠር አሁንም አረፈደባቸውም። ደርግ፣



ሕወሀትና ቅንጅት ከፈጠሩት ይልቅ ሻል ያለ ሕብረተ- ድርን ለመፍጠር የድሮቹን "ምንነትና" "ጥራት"

መመርመር ያስፈልጋል። አሁንም አሁንም መታለል አያስፈልግም። የደርግና የመኢሶኑ ስልታዊ ሕብረት፣

በሕወሀት ውስጥ በኤርትራ ጥቅም አስጠባቂዎቹና ኢትዮጵያዊነትን በሚያራምዱት ታጋዮች ማህል ያለው

መተማመነ-ቢስነት ሕብረት እንዲሁም በቅንጅት ውስጥ እንደ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ መስዋዕትነት

ለመክፈል በተዘጋጁትና በስልጣን ጥመኞቹ መሀከል የነበረው አይነት ሕብረት ሃገርን ይጎዳል። ቅይጥይጥ፣

ዝብርቅርቅ፣ ውልክፍክፍ ያሉ ድሮች ሕብረትን ያኮስሳሉ። አሁንም ጥንቃቄ ያሻል። ማስተዋል ይበጃል።

ድር ቢያብር አንበሳ ያስር። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲያብር የውስጡም የውጭውም ጠላቶች ይታሰራሉ።

ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሄር ትዘረጋለች። እግዚአብሄር ኢትዮጵያን ይጠብቃል። አሜን።

bisrat.smart@yahoo.com


