ዛሬ የመለወጥ አዲስ ቀን ናት!!
ሠይፈ ደርቤ
አዲስ ዓመት የቀን ቆጠራ፣ የዓመታት ሽግግር፣ የዘመን መለዋወጥ አይደለም። ዓዲስ ዓመት ልክ
እንደ ቀንና ሌሊት ፍርርቅ የጊዜ መምጣትና መሄድም አይደለም። አዲስ ዓመት ከነበረ ወዳልነበረ
ቅጥር የሚዘለቅበት (Rights of Passage)፣ አንድ ህፃን ልጅ ልክ ይህን ምድር ሲቀላቀል
እንደሚፈጠር ደስታ፣ አልያም ይህን ምድር ለቅቆ ወደ ሌላኛው ዓለም እንደሚሄድ የገነት ወይም
ጀነት ተጓዥ ሰማዕት ልውውጥ የሚደረግበት የአዕምሮ ሽግግር ነው።
ቁም ነገሩ ተሸጋጋሪው(ተጓዡ) ወደ ሞት ሲሆን ስለ ነበረበት ዓለም አያስብም። አዲስ ዓመት
ተበሳሪው ትውልድ ግን በሽግግሩ ወቅት የአሁኑ ሃሳቡ ቅፅበት ላይ እንዳለ ሆኖ ትላንትን የኋሊት
በትዝታም፣ በትውስታም በማማተር ነገውን የሚያቅድበት ነው።
ተሸጋጋሪው ትውልድ የኋላውን አይቶ ወይ ተምሮ ያልተፈፀመና ያልተደረገ ነገር ለመፈፀም፣
አለያም የትላንቱ ጥሞት እሱኑ ለማበልፀግ እስካላሰበ ድረስ በዛሬና በነገ፣ ባለፈውና በመጪው
መካከል ልዩነት አይኖርም፣ በዚህም ምክንያት ሽግግር አይፈጠርም። ትላንት ስለማይኖር ነገም
አይወለድም። ዛሬ በራሱም ህልው አይሆንም፤ የዛሬ ዛሬ መሆን በትላንት እንጂ በሌላ ስላይደለ።
አዲስ ዓመት የአዕምሮ ሽግግር ነው ስንል የአዕምሮን መጎልመስ፣ ማደግና መበልፀግ በማሰብ ነው።
እንዲያ ከሆነ አዲስ ዓመትን ስንቀበል የትላንቱን ከዛሬው እያወዳደርን፣ ዓላማና ግብ እያስቀመጥን፣
እንዲህ ሆነን መቀጠል ይኖርብናል ብለን እየወሰንን ብሩሁን ዘመን ልንቀበለው ይገባል።
ግብ 1፣ ወጊድ ተስፋ መቁረጥ! ወጊድ ፀለምተኝነት!
የፀለምተኝነት መነሻው ተስፋ መቁረጥ ነው። ባለፈው ዓመት በአይቻልም መንፈስ ውስጥ ተውጠን
የነበርን፣ ሞክረን ያቃተን የመሰለን፣ ፈተናውን መቋቋም አቅቶን ተሰብረናል ብለን ለራሳችን
የነገርን፣ ሽንፈታችንን አምነን የቆምን ከዚህ ጨለማ ውስጥ ለመውጣት መወሰን ያለብን ዛሬ ነው።
ህይወት ያለፈተና ምንም ስላይደለች፣ ተራራ መስሎ የተገዳደረንን ችግር ከመሸነፍ ስሜት ወጥተን
ፊት ለፊት ልንጋፈጠው፣ በብርታታችንና በመነሳሳታችን ልናሸንፈው እንደምንችል አምነን መነሳት

ያለብን ዛሬ ነው። ዛሬ የአዲስ ጉልበት ማፍሪያና የይቻላል መንፈስ መጀመሪያ ቀን ነውና።
ግብ 2፣ ወጊድ ሙስና! ወጊድ ኪራይ ሰብሳቢነት!
በእኔና በአንተ፣ በእኛና በእነሱ መካከል ልዩነት የፈጠረው ሙስና ነው፤ ኪራይ ሰብሳቢነት ነው፤
ብልሹ አሰራር ነው። ዛሬ አያገባኝም ብለን የተውን፣ መንግስት እንደፈለገ ያድርገው ብለን የሸሸን፣
በጋራ እንድንጠቀምበት የመጣውን ሀብት ጥቂቶች ሲመዘብሩት ከሀሜት በዘለለ ያልታገልን፣
ከተዘረፈው ጥቂት ቁራሽ ወይም መደለያ አግኝተን አፋችንን በአድርባይነት የሸበብን ይህን እርግፍ
አድርገን በመተው ለጋራ እድገታችን መነሳት ያለብን ዛሬ ነው። ዛሬ የአዲስ አስተሳሰብ የመጀመሪያ
ቀን ናትና።
ግብ 3፣ ወጊድ ድህነት! ወጊድ ተረጂነት!
ከዛሬ 1 ሺ ዓመት በፊት ሀገራችን የስልጣኔ ማማ ላይ እንደነበረች ላሊበላን፣ አክሱምንና ፋሲልን
በመሰሉ የኪነ ህንፃ ውጤቶች አስረጂ እየቀረበልን፣ ከዚያ የስልጣኔ ተርታ ወርደን በጠኔና በእርዳታ
መኖራችን ቁጭት ውስጥ ከትቶን ለለውጥ ደፋ ቀና የምንል እንዳለን ሁሉ ድህነትን ተላምዶ
በመኖር አስተሳሰብ ውስጥ ያለን ጥቂቶች አይደለንም።
በልመና አንኖርም ብለው ቁጭት ውስጥ የገቡ ኢትዮጵያውያኖች የአይቻልም አርማ ሆኖ የዘለቀውን
አባይ በገንዘባቸው፣ በጉልበታቸውና በድፍረታቸው ሊገድቡ ያለ እረፍት ሲሰሩ፣ በተቃራኒው
የኢትዮጵያን ብሩህ ዘመንና ትንሳኤ ለማጨለም፣ እልቂትና ትርምስ ለማንገስ፣ መበታተንና
መፈራረስ ለማወጅ፣ ሽብርና ደም መፋሰስ ለማስከተል አብዝተው ህግ የሚጥሱም አሉ።
ከሚቆጠር ድህነት ወደሚቆጠር እድገት በመሸጋገር ሂደትና ልውውጥ ውስጥ ፈር ቀዳጅ አውራ
መሪዎች፣ ባለራዕዮች፣ ለህዝብና ለሀገር ህልውና ሲሉ የተሰዉ፣ የሚሰዉም ወታደሮች እንዳሉን ሁሉ
ሳይሰሩ የሚበሉ፣ የህዝብና የመንግስት ሀብት ሲባክን ወይ በዝምታ አለያም በተሳትፎ አገር
የሚያደኸዩ ታሪክ አልባዎችም አሉ። እነዚህ ወገኖች ይህን አሮጌ አስተሳሰብ አዲሱ ዓመት ውስጥ
ይዘውት እንዳይዘልቁ ቁርጥ ያለ ውሳኔ መወሰን ያለባቸው ዛሬ ነው። ዛሬ መለወጥ የሚቻልባት
የመጀመሪያዋ አዲስ ቀን ናትና።

ግብ 4 ወጊድ ተንበርካኪነት! ወጊድ ቅኝ ተገዥነት!
ሀገር ያለ ህግ አትመራም፤ ማንም ከህግ በላይም አይደለም። ህገ መንግስቱ ደግሞ የህጎች ሁሉ የበላይ
ነው። ከዚህ የህዝብ እውነትና የህዝብ የበላይነት ከሚገለፅበት የጋራ ቋንቋ ይልቅ ኒዮሊበራሎች
እንዲዳኙን፣ እነሱው እንዲዘውሩን፣ ስልጣን ላይ እንዲያስቀምጡንና እንደ ድሮው
እንዲያስተዳድሩን አሁንም አጥብቀን የምንመኝ ጥቂቶች አለን።
በተለይ ይህን አይነቱን ውላጤ (Transformation) የመሻታችን አባዜ ምርጫ ሲመጣ ይብስበታል።
የህዝብ ወኪል ነን እያልን በአውሮፓና አሜሪካ ልቡና መቆምና መንቀሳቀስ ያምረናል።
አዕምሮአችን የህጋዊ እስትንፋሳችን መሰረት የሆነውን ህግና ህገመንግስት፣ ህገመንግስታዊ ስርዓትም
በሃይል በመናድ ምኞት እየቃዠ፣ አፋችን ህገመንግስቱ ይከበር በሚል የተግባር ያልሆነ ቃል
ይባክናል። ይህን የህዝብ ያልሆነ የሆድና የቅኝ ተገዢነት የተንበርካኪነት አባዜ ወጊድ ልንለው
የሚገባው ዛሬ ነው፤ ዛሬ በየአውድማው፣ በየጋራ ሸንተረሩ ለሀገራቸው አንድነትና ለህዝባቸው
ደህንነት ሲሉ፣ ለዴሞክራሲያዊ አንድነትና እኩል ተጠቃሚነት የተዋደቁ ኢትዮጵያውያን
ያከብሯትም፣ በክብር ይቀበሏትም የነበረች የአዲስ ዓመት አዲስ ቀን ናትና። ህዳሴና ብልፅግና
ለኢትዮጵያውያን!!

