አብሮ መገኘት ፣ አብሮ መቆየት እና በጋራ ድል መቀዳጀት ።
29 መጋቢት 2012
የኮሮና ወረርሽኝ መግለጫ

ልዑልነታቸው ልዑል ኤርሚያስ ሣህለ-ሥላሴ ኃይለ-ሥላሴ
የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ሊቀመንበር

ዛሬ አህጉራችን በማያዳላው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ( RNA/ኮሮና ቫይረስ) በተጋለጠችበት ጊዜ እና አስጊ የምጣኔ ሃብት ውዥንብር
ውስጥ በምትገኝበት ወቅት ከማንኛውም ጊዜ ይበልጥ ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብም በፈተና ላይ ይገኛል ፡፡
ሆኖም እናሸንፋለን !
መንግስት የኮሮኔቫይረስ ስርጭትን እንዳይዛባ የሚያደርግ ተግባራዊ እርምጃዎችን ለማስተዋወቅ ይህን ጉዳይ ከሚመለከታቸው ከብዙ
ተቋማት ጋር በጥበብ እየሰራ መሆኑን እየተመለከትን ነው ፡፡ የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎቻችን ችሎታቸውን ፣ በልበ ሙሉነት እና
ግዴታዎቻቸውን እየተወጡ መሆናቸውን እያሳዩን ይገኛሉ ።
የአሁኑ ጊዜ ፈተና ፣ ሁሉን ቻይ የሆነው እግዚአብሔር በጥበቡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አዲስ እድል የሚሰጥ ይመስላል ። ከሃምሣ ዓመታት
ፈተና በኋላ አዲስ ህይወት መተንፈስ ስንጀምር ፣ አዲሱን ዕድላችንን ለመወጣት ልዩ ኃይል ተሰጥቶናል ።፡
ይህ የመጀመሪያው ፈተናችን ነው ። ያለፈውን የሃሰት ኅብረ-ሰባዊነት (ኮሚኒዝም) የአምባገነንነትን ቀንበር የመከራ ዘመን እንደተበጠሰ
እናምናለን ፡፡ ወደ እውነተኛ ሕዝባዊ ሥርዐት መተላለፊያ መንገድ ላይ ነን ብለን እናምናለን ። በዚህ ልዮ ጊዜ ይህ ልዮ ፈተና
አስደንጋጭ የሆነ ሁኔታ በዓለም ሁሉ ላይ ተከሥቶል ።
እንደ ኢትዮጵያውያን በጋራ የምንሠራበት ዕድል ላለፈው ሁለት ዓመታት ልዩ ስጦታ ተሰጥቶን ነበር ። እንደ እህታማማቾችና
ወንድማማቾች ኢትዮጵያውያን በጋራ እንድንሰራ ልዩ ዕድል አግኝተን ነበር ። የምንኖርበትን አካባቢ፣ የምንናገራቸውን ቋንቋዋች እና
እምነቶችን ሣይነጣጥሉን በጋራ የምንሠራበት ልዩ ዕድል ተፈጥሮአል ። ሆኖም ብዙዎቻችን ባለፉት 44 ዓመታት የተፈጠረብን
የከፋፍለህ ግዛ ጠባሳዋች ሲያስቸግሩን ቆይተዋል ። ስለሆነም ዛሬ ለዘመናት የከፋፈሉንን አስከፊ አስተሳሰቦችን መተው ፣ መርሳት እና
መላወጥ ይኖርብናል ።

እኛ የታነቋ የኢትዮጵያችን ሕዝብ አካል ነን ። ከተላያዮ ድንቅ ከሆኑ የተሳሰሩ በአጋርነትና በአንድነታችን ላይ ስናተኩር እና ጥቃቅን
ልዮነቶቻችን ወደጓን በመተው ነው ።
ሁላችንም ይህን ጊዚያዊ አዲሱ እንቅፋት (ወረርሽኝ) እንደምናሸንፍ እናውቃለን ። ይህን ጊዜያዊ ችግር በተለይም በሃገር ቤትና በውጭ
ሃገርም የኢትዮጵያንን ህይወት እየቀጠፈ ነው ። ይህን አደጋ በመተባበር በአንድነት ማሸነፍ እንችላለን ።
ዓለም አቀፋዊ አመላከከትን በማነገብ ኅብረ ልዩነታችንን በማክበር ኢትዮጵያዊነታችንን ከፍ ከፍ ማድረግ ይኖርብናል ። ስለሆነም
በዓለም ደረጃ ክብር እና ከፍታ የምታስታውቀንን ታላቋን ኢትዮጵያ እና አዲሲቷን ኢትዮጵያ ለዘመናት የቋየችው የኢትዮጵያን ገፅታ
ማንፀባረቅ ይኖርብናል ።
በዚህ ህይወታቸውን ያጡት ወደፊትም ህይወታቸውን የሚያጡት ወገኖቻችን ዘላለማዊ መሥዋዕት እና ሰማዕታት ናቸው ። ስለሆነም
በዚህ ጊዜ መረባረብ ፣ መተባበር እና መራዳዳት ይኖርብናል ።
በህይወት የተለዩንን በማሰብና በማክበር ፣ እነርሱን ያገለገሉትን የጤና ባለሞያዋች በማበራታታት እንዲሁም የበጎ አድራጉት
ድርጅቶችን ለማመስገን እንወዳለን ። የተጎዱትን ወገኖቻችንን በጤና በአካልም ሆኖ በምጣኔ ሃብት ልዩ እርዳታዎችን በማዘጋጀት
መረዳዳት ይኖርብናል ። በመሆኑም በልዩነቶቻች እና በኅብረ ሰውነታችን ልዮ ኩራት እና ክብር በመሰጣጣት ይህ ጊዜ የሚሠጠንን
ታላቅ ኢትዮጵያችንን ደኅንነት መፍጠር ይኖርብናል ።
ስለሆነም ለተዘጋጁ ፣ ለተቀናጁ ኅብረተሰብ ጊዜያዊ ችግር ልዩ ዕድል ይፈጥራሉ እንደሚባለው የአበው አነጋገር ለታላቁ አምላካችን
ክብር የምትሆን ታላቅ ኢትዮጵያዊነትን እንጠብቅ ።
ከኢትዮጵያችን የላቀ የልጆቿ ልዩ ዕድል የሚሠጥ ሌላ ሃገር የለም ። በአባቶቻችን ታሪክ እንደ ኢትዮጵያዊነት ድንቅ ታሪክ ያለው
ኅብረተሰብ የለም ። ስለሆነም የአንድነታችንን ችሎታና ልዩ ስጦታ እያከበርን በፍቅር በመተባበር በጋራ እናሸንፋለን ።
በዚህም መልክቴ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የማስተላልፈው በውጭም ሆነ በሃገር ቤት ውስጥ ለምትኖሩ ዛሬ የመጣብን መቅሰፍት ሃብታም ፣
ደሃ ፣ የተማረ ወይም ያልተማረ ፣ የሰሜን ወይም የደቡብ ፣ የምሥራቅ ወይም የምዕራብ ሰው ነህ ብሎ የማይለይና ድንበር አልባ የሆነ
ስለሆነ እስላሙ በዱአ ክርስቲያኑም በፀሎቱ በአንድ አምላካችን ፊት ይቅርታና ምህረት በፆም በፀሎት የምንጠይቅበት ወቅት ስለሆን
ሁላችንም በአንድነት በያለንበት በፀሎታችን እንድንበረታና እራሳችንንም እንድንጠብቅ የጤና ተቋማትን ምክር በመስማት እራሳችን
እንታደግ ።
በዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ዘውድ የጋራ ክብራችን ፣ የአብሮነታችን ልዮ ምልክታችን ነው ። ስለሆነም የታላቅነታችን ምሣሌ ፣
የታታሪነታችን እና የመከባበራችን ልዩ ምልክት ነው ።
እግዚአብሔር ልጆቾን እና ታላቋን ኢትዮጵያ ይባርክ ።

