ብሩህ ዘመን…. ብሩህ ጊዜ
ጊዜ ወደፊት ይነጉዳል….ዛሬን ትላንት፤ ትላንትን ደግሞ ዛሬ እያደረገ ውልብ ይላል፡፡ ምድርም
ሹረቷን

ቀጥላለች…..ቀንና ሌሊትን፤ ወራትን፤ ወቅቶችን፤ ዓመታትን እንዲሁም ዘመናትን

እያፈራረቀች፡፡የሰው ህልውናም ከጊዜና ከቦታ ተለይቶ አይተረጎምም፡፡ ሰው ምንጊዜም ለአዲስ
ነገር ይጓጓል፤ ተስፋም ያደርጋል፡፡ ህይወትም በጊዜ ፍሰት ውስጥ በአያሌ ክስተቶች ታጅባ፤
በገጠመኞችም ተሞልታ ትወዛወዛለች….እንደ ዥዋዥዌ፤ አንዴ ወዲያ….ደግሞ ወዲህ፡፡ ሲላትም
ሽቅብና ቁልቁል፤ ወይንም ደግሞ የአዙሪት፡፡
በእነዚህ ዘርፈ ብዙ የሕይወት ክስተቶች ታጅቦ እነሆ አዲስ ዘመን በራ! አዲስ ዘመንን በብሩህ
ተስፋ መቀበል አስደሳች ነገር ሲሆን፤ አዲሱ በተራው አሮጌ ሳይሆን ቃል የገባናቸውንና
በየልቦናዎቻችን

የወጠናቸውን

መልካም

ተግባራትን

ለመፈፀም

የተግባር

ሰው

መሆንን

አምባሳደሮች

መሆንን

ይጠይቃል፡፡
ዘመኑ

የሰላም

እንዲሆን

እያንዳንዳችን

የሰላም

ጠበቃዎች፤

የሰላም

ይጠይቀናል፡፡ ዘመኑ የስኬትና የብልፅግና እንዲሆንልን የልማት አርበኝነትን፤ የተግባር ጀግንነትን፤
የስነ-ምግባር ጥበብን፤ የጉንዳን ህብረትን፤ እንዲሁም የፅናት፤ የቁርጠኝነትና የይቻላል መንፈስን
በየልቦናዎቻችን ማሳዎች መዝራትን ይጠይቀናል፡፡
በተጨማሪም ዘመኑ በወርቃማ ወጤቶች የሚታጀበው በእያንዳንዳችን የአዕምሮ እርሻ

ውስጥ

በሚበቅሉ ብርሃናማ አስተሳሰቦች ነው፡፡ እነዚህ አስተሳሰቦች ሰማይ መቧጠጥን፤ እንዲሁም ዳገት
መውጣትን አይጠይቁንም፡፡ ይልቁንም ከቅንነት፤ ከበጎነት፤ ከይቅር ባይነት እና ከመልካምነት
የሚፈልቁ ህብር፤ ክብርና ፍቅር ናቸው የአዕምሮ ማሳዎቻችን ቡቃያዎች፡፡
ደግነት፤ ቅንነት፤ በጎነት፤ ይቅር ባይነት፤ መልካምነት፤ አወንታዊ አመለካከት ሕይወትን ስኬታማ
ወደሆነ የከፍታ ማማ ላይ የሚያደርሱ ግዙፍ ኃይል ያላቸው አሳንሰሮች ናቸው፡፡ እነዚህ ግዙፍ
ኃይሎች በግለሰብ፤ በቤተሰብ፤ በአካባቢ፤ በሀገር ብሎም በዓለም ላይ ጥላቻን ወደ ፍቅር፤
ግጭትን ወደ ሰላም፤ ድህነትን ወደ ብልፅግና፤ የማይቻለውን ወደ ሚቻል፤ መበታተንን ወደ
መተሳሰብና አብሮነት የሚቀይሩ መግናጢሳዊ ኃይሎች ናቸው፡፡ እናም በእያንዳንዳችን የአዕምሮ
ማሳና ጎተራ ደግነት፤ ቅንነት፤ በጎነት፤ ይቅር ባይነት፤ መልካምነት እና አወንታዊ አመለካከት
የተትረፈረፈበት እንዲሆን በማድረግ የጀግንነት ኒሻኖችን በልቦናዎቻችን መደርደር አለብን፡፡ ይህ
ሲሆን ነው ዘመኑ ወርቃማ እና የብሩህ ተስፋ ዘመን የሚሆነው፡፡
ሀገር የሰዎች ስብስብ ነው፤ ሕዝብ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ማለት ደግሞ

ብሔር፤ ብሔረሰቦችና

ሕዝቦች በጋራ፤ በመተሳሰብ፤ በመቻቻል የሚኖሩባት፤ እንዲሁም በልዩነት ውስጥ ውበትና
አንድነትን የተጎናፀፉባት የብዝሃነት እናት ምድር ናት፡፡
ይህ ፀንቶ እንዲቀጥል ለማድረግ ደግሞ ራዕይ ያላቸው፤ በስነ-ምግባር የታነፁ፤ መልካም ስብዕና
ያላቸው፤ የተግባቦት ክህሎትን የተላበሱ፤ የዕውቀት ጥማተኞች፤ ምንጊዜም ለመሻሻል የሚጥሩ
አመራሮች፤ ሰራተኞች፤ ሙያተኞች፤ ነጋዴዎች፤ መምህሮች፤ ወላጆች፤ ከያንያን፤ ፖለቲከኞች፤
ወዘተ…መሆን ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ ነው፡፡ለእዚህ ደግሞ ዘመኑ ወርቃማ ጊዜን አፍሶ
አስረክቦናል፡፡ እንዲሁም ዘመኑ ሁለት ዜናዎችን እነሆ ይለናል፤ መጥፎ እና አስደሳች ዜና፡፡

መጥፎው ዜና ጊዜ በራሪና የሚባክን መሆኑ ነው፡፡ አሳዛኙ ዜና ብዙ ሃብት ማካበት የሚቻል
ሲሆን፤ ብዙ ጊዜ ማካበት አለመቻሉ ነው፡፡
በጣም አስደሳቹ ዜና ደግሞ የጊዜ አብራሪዎቹ / the pilots / እኛ መሆናችን ነው፡፡
ይህም ብቻ አይደለም የሰው ልጅ አለኝ ከሚለው ሃብት ሁሉ የላቀው ሃብት በእጁ የገባው
ጊዜ መሆኑ ነው፡፡ መልካሙ ዜና በጊዜ ውስጥ ጉልበት፤ ዕውቀት፤ ስኬት፤ ብልፅግና መኖሩ
ነው፡፡ እናም በየተሰማራንበት ሁሉ ፍሬያማ ውጤትን ለማስመዝገብ በዘመኑ ላይ በጊዜ የለኝም
አስተሳሰብ መራመድን ይጠይቀናል፡፡
ሀገራችን ሰርተን የምንበለፅግባት፤ አውድማና ጎተራዋ ሙሉ የሚሆንባት፤ ሰላሟ የበዛላት፤
ወልደን የምንስምባትና ለወግ ማእረግ የምንበቃባት ፤ ፍቅር የሚትረፈረፍባት፤ እንዲሁም
በመቻቻል፤ በመከባበር፤ በፍትህና በእኩልነት የተገነባ ጠንካራ አንድነት የሚፀናባት እንድትሆን
ዘመኑ እነሆ

በምድራችን ላይ ብርሃናማ

ተስፋን ዘርቷል፡፡

እነሆ አዲስ ዘመን በራ! … በእጃችን ከገባው ዘመን የበለጠ እድል የለም፡፡ በተሰማራንበት
ሙያ ሁሉ በጊዜ የለንም መንፈስ ዘመኑን የሰላም፤ የብልፅግና፤ የስኬት ለማድረግ ወርቃማ
ዕድልን ዘመኑ እነሆ ይለናል፡፡
በሲሳይ ደርቤ
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መጪው ዘመን ለኢትዮጵያ ከፍታ ነው !

