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ዛሬም እንደ ትናንቱ በሰንሰለት። ዛሬም እንደ ትናንቱ በስጋት። ዛሬም እንደ ትናቱ በደማና። ዛሬም እንደ ትናቱ በመከራ 
አዲስ ዓመት መጣ ሄደ ቀረ፣ ዘገዬ ምን ለውጥ አለው? ችግር ይዞ እዬገሰገሰ፣ እርሃብ እዬጋለበ፣ ጥቂቶች ዘምነው 
ብዙኃኑ አንገቱን ደፍቶ፣ … ለመተከዝ፣ ለመቆዘም፣ የበይ ተመልካች ለመሆን ትርፈ ቢስ የዘመን ሽግግር። ፋይዳ ቢስ 
የዘመን ዝውውር፣ እርባና አልቦሽ የቁጥር ሽግሽግ። ሁለት እና ሦስት የሃዝን ጥቁር ልብስ ሲለዋወጡ ማዬት በቃ .. 
የቁጥር ፍጥጫ። 
 
የተጫነው አሳር፣ የተከዘነው ሰቀቀን ታደሶ ለመፍለስ፣ ለመፋቅ፣ ለመሸጥ ለመለወጥ። በባይታወርነት ለመማቀቅ። ታናሽ 
እና ታላቅ የሚለይበት ወጣ ገባ ተዛነፍ፣ ገዳዳ ዘመን፤ ጨቀጨቅ- ጨለማ-አረንቋ። እልፈት የለሽ  ዝገት። ሁሌም እንደ 
ከበደ እንደጨፈገገው የሚሄድ እና የሚመጣ አዲስ ዓመት፣ ቢመጣም ቢቀርም ወና ነው ለእኔ … 
 
እርግጥ ነው እጣው ለወጣለት ወያኔ ዘመኑ ነው። እንደ አሻው ገድሎ ይሁን ዘርፎ፣ ገልብጦ ይሁን ዘርፎ ። አስሮ ይሁን 
አሰድድዶ፣ ቀምቶ ይሁን ነጥቆ፣ ታብዮ ይሁን ቋሳ ደልቆ፣ በከበሮ ሰልቆ፣ አሸሼ ገዳሜ ቢል ይገባዋል። ያው የለመደውን 
ዓይን ያውጣ ቅጥፈቱን እዬጋጣ እጅግ በሚጠላት እና  በማይፈልጋት ሀገር ላይ ዘምኖ ዳግም ለዓራት የተጋደመ  
ዳፍንታም ዓመት እንዲገዛ፣ ግርዶሻዊ ድንኳኑን ቀን የጣላለት በመሆኑ፣ እንቁጣጣሽ እንኳን ደህና መጣህ ብሎ ፈንድሻ -
በፈንድሻ ቢያደርግ ያችን የለመዳትን አታሞውን ቢያስነካ ይገባል። 
 
ግን ነገር ግን ነጻነት ለራበው፤ መብቱ ለታሰረበት፤ በራህብ አንጀቱ ለሚቆላው፤ በሺህ ሳይሆን በሚሊዎን በሚቆጠር 
ቁጥር መንገድ ላይ ለፈሰሰው ታዳጊ ወጣት፣ በዬሸጎሬው የካቴና እራት ለሆነው ወገን፤ ሊለምን ላ’ፈረው አካል፣ ለዕልት 
የጉሮሮ ማርጠቢያ ሰማይ ቤት ለሆነበት ዜጋ እረፊ ለመከነበት ግን የመከራ ነገሪት የሚጎሰምበት፣ ዋይታ የሚዳርበት 
አዲስ የፍዳ ዘመን መቀበያ ነው። 
 
እንግዲህ  ዛሬ ባለው ደመቅ እና ለብ በሚለው አያያዝ ሳይሆን እንዲያው መዳህኒዓለም ተማልዶን ከመልካሙ ቀን ጋር 
ካለገናኘው በሰተቀር ተራራ ነው ከቶ የማይራራ ዕጣ-ፈንታው የተስፋየተስፋየተስፋየተስፋ። ያው ዘመንተኛው አና ብሎ ይቀጥላል።  ተሰፋም 
እንደ ልማዱ በደረቁ ተላጭቶ፣ የቁልቂሊት ታስሮ የሚንጠለጠለበት … አዲስ አሉት?! አለት።   
 
አዲስ - አዲስነቱ፣ የተሰፋ ምግብነቱ እንጂ የተሰፋ ቅብረት ከሆነ አዲስ ሳይሆነ የበደነ፣ ደንዛዛ፣ ደመነፍስ ነው 
የሚሆነው። ሳይወለድ የሞተ፣ ሳይፈጠር ያሰወረደ። አሁንም ከትናንቱ እንባ - ዋይታ - ምሾ፣ ጋር አብሮ ለመኖር አዲስ 
ብሎ ነገር የለም። ስለሆነም መኖርን የሚመኝ ዜጋ ሁሉ፣ ለራሱ ራሱን መንገር እና ማስገንዘብ ያለበት የዘመኑ ሽግግግር 
ተፈጥሯዊ ቢሆንም አዲስነቱ ግን ለባለ ጊዜ እንጂ ለእኛ አለመሆኑን አበክሮ ሊገነዘበው ይገባል። 
 
አዲስ እንደ ተፈጥሮ በአዲስነት ከተስፋ ጋር ተገናኝቶ የናፍቆትን ለመወጣት፣ ቢያንስ ለራስ ነጻነት ተግቶ ለመታገል ሆነ 
ለማታገል መቁረጥ እና መወስን ከተገኘ፣ ቢያንስ ይህ ምን አልባት ዘመነ 2003 ወደ አዲሱ በሃሳብ የታሰበበት ተብሎ 
ሊመዘገብ ይችላል እንጂ፣ … የደላው ገንፎ ባ’ላመጠ ቁጥር አዲሰ  ዓመት መጣ ብሎ ሸር ጉዱን ለነጭ ለባሾች፣ ለጊዜው 
ተወት ማድረጉ መልካም ይመስለኛል። 
 
በሌላ በኩል ግን ተወቃሹን ወልጋዳ ሥርዓት የምንወቅረውን ያህል እኛስ በውስጣችን ለመለወጥ ከአደረግነው ጥረት 
ተነስተን በሸኘነው ጭጋጋማ ዓመት ምን እንደ ከውን፣ ምን ያህሉ እንደ አፈራ፣ የገጠሙ ችግሮች እና የተሰጡ 
መፍትሄዎችን፣ በየተሰማራንበት መሰክ ሁሉ መገምግም ያሰፈልጋል። ከሁሉ በላይ ግን ከጥጥጥጥሻችን ወጥትን ከግለኝነት ጋራ 
ተፋተን ለጋራ ፍላጎት በህበረት ተነቀሳቅሰን ያመጣነውን ለውጥ፣ ወይንም ያላዘመረውን ማሳ አበክረን፣ ጊዜ ወስደን 
ልናሸው፣ ልናበጥርው፣ ልንፈትገው ይገባል። 
 
ክብር እና ነጻነት እንዳወጣ ተቸብችቦ፣ በተፈጠርንባት መሬት ባይተዋር ሆነን በፍልሰት ፈልሰን እሰከመቼ ልንቆይ 
እንደምንችል ህምሙን በልቧናችን ውስጥ በአግባቡ አሰቀምጠን እኛን በእኛ ውስጥ ልንመረምረው ይገባል። ሁሉ እያለን 
ለምነስ ተሸናፊ እንደ ምንሆን? ብዙ ሆን ስለ ምን የጥቂቶች ሰለባ እንደሆን?  በእዬለቱ ነጻነትን ፈላጊው አጋር አካልነቱ 
ስለ ምን እየላላ ወይንም እዬቀነስ መምጣቱን? በሁሉም ዘንድ ከሁለመናች ጋር እራሳችነን ሳንፈራዋ ፊት ለፊት በሸንጎ 
አስቀምጠን የልቦና ጉባኤው የሚወስነውን፣ ሳንተላለፍ፤ እንዲሁም ሳንሸነግለውም፣ ሀቁን ፈልፍለን ልናገኘው ይገባል። 
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ማሸነፍ ከመሸነፍ፤ መሸነፍም ከማሸነፍ፤ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። መሸነፋችን በመንፈስ አለመሆኑ የሚያጽናናም 
ቢሆንም የሁለቱም ባለ ድል ለመሆን አለመቻላቸን ግን ሊመረን ይገባል።  ፍሬ ዘር ከእንከርዳድ መለየት መቻል 
ቀዳሚው ተግባራችንም ሊሆን ይገባል። 
 
አዎን የጎሸ አሰር ነገር አለ። በሁሉም የጸረ ወያኔ ትግል ዘርፍ ያላ’ሰበልንበትን ምክንያተዊ ሂደት አፍረጥርጠን በ’ግባቡ 
ልንፈታትሻቸው ይገባል። አዲስነትንትንትንትን አርቀን ለቅዱስ ዮኋንስ ሳይሆን- ብቻ መስጠት የለብንም። ይልቁንም አዲስነትን 
በውስጣንችም እንዲኖር መፍቀድ ያለብን ይመስለኛል። አዲሰነተን በራሳችን በውስጣችን መፍጠር ከቻልን የምንለው 
እና የምንሆነው፤ የምንሆነው እና የምንፈልገው ድር እና ማግ ከዛ የሚያምር ሸማ ይሆናል። 
 
የምንፈልገው አዲስነት አርቲፊሻል ሳይሆን ተተተተፈጥራዊፈጥራዊፈጥራዊፈጥራዊ መሆን ይገባዋል። ተፈጥራዊ የሆነው ነገር ሁሉ ደግሞ ያምራል። 
ይዋባል። ያፈራል። ይራባል። ያብባል። ያሳብባል። ሰለሆነም አንጋጠን አንጠብቅ። በእጃችን ያሉ በጣም ብዙ ዕንቁ 
ዕሴቶች አሉ። 
 
በውስጠችን  ቼቼቼቼ … የሚለውን የባለቤትን ፍለጋ ወይንም ምስነት ወይንም ሙግት፣ ከነጻነት በኋላ ተመለስ ብልን … 
በቀጠሮ እንሸኘው።  ከአሮጌው ዓመት ጋር ሁለት - ሁለቶች፣ ከሁለት ዜሮ ባለሟሎቹ ጋር እንደተሰናበተው እኛም 
አብነቱን እንከተል። ባይሆን ከአርነት መለስ ቃሉን ሳንፈጽም ብንቀር ያን ጊዜ ሰበር ችሎት ስንቀርብ ይሉኝታ ይያዘን 
አሁንማ   እናት ልጅ አፋፍ ላይ … የሚቀድመውን እንወቅ …. ብዙ በጣም ብዙ የሚቀሩን የህሊና ሚሥጢሮች አሉ፣ 
አንቱ ብለን ያኮፈስናቸው። እንደርምሳቸው ….  በእውነት  ወስጣችንን እናድስ … ከራሳችን ጋር እንታረቅ ጠላታችን 
ማወቅ ሳይሆን በልጦ ለመገኘት አቋራጩን። በመሆን መቻል ግለኝነትን እንሰበር፣ ከሥሩ እንንቀል፣ የምንለውን መሆን 
እንቻል። መቼም አይቀር እንገናኛለን ከተስፋ ጋር …. ተስፋ አያልቅም እና ….. 
 
 
 
 
                       ትውልዳዊ ድርሻችን ለመወጣት እራስን ከማሸነፍ ይጀምር! 
                                 ቅዱስ እግዜብሄር በቃችሁ ይበለን። 
                                     አሜን!!  


