የሰው ልጅ ተከበረ!
ቀኑ በጣም ነበር የራቀው። የራቀው ለኔ ብቻ ሳይሆን ለመላው Aለምም ነበር። ቀኑዋ በቀናት
በሰAታት በደቂቃ Eንዲሁም በሴኮንድ Eየተቆጠረች ደረሰች። Aለማችን ብዙ ታላላቅ ቀናቶችን
በEድሜዋ ብታሳልፍም የAሁኑ ግን ልዩ ሆኖባታል። የተደነጋገረችም ትመስላለች በውስጡዋ ግን
ታላቅ Eረፍትና ደስታ የተሰማት ይመስላል። ቀኑ በሰላም በፍቅር Eንዲያልፍ በምድር ላይ ያሉ
Aባቶች Eናቶች Eንዲሁም ህፃናትም ጭምር ከፈጣሪያቸው ጋር የልመና ግኑኘነት ከጀመሩ
ቀናቶችን Aሳልፈዋል።
ቀኑዋ ሮጣ Aታመልጥም Eና መድረስ Aይቀርም ደረሰች። Eኔም ፈቃዱ ሆኖ በዚች ታሪካዊ ቀን
ለመገኝት Eግዜር ወዳደላት መዲና ወደዋሽንግተን ጉዞዬን ጀምሬAለሁ። በAይሮፕላኑ ማረፊያው
ሆነ በAውሮፕላኑ ውስጥ የሚወራው ወሬ ስለዚቹ ቀን ነው። በEንቢልታና በነጋሪት ተነፍቶ
Eንደታወጀ Aዋጅ የሰው ዘር ከየቦታው Eየተሰባሰበ ነው። በዚች ቀን ወንድም ባራክ Oባማ
የAሜሪካ 44ተኛው ፕሬዘዳንት ሆኖ በህዝብ ፊት ወንበሩን ይረከባል።
ፈጣሪ Aምላካችን የሰውን ልጅ በተለያየ ጊዜAት ትሁት Eንዲሆን፤ Eንዲከባበር፤ Eንዲፈቃቀር
Eና Eንዲረዳዳ በተለያዩ መንገዶች ሲያሳየን Eና ሲያስተምረን AልፎAል። ዘመኑ ግን ሰው
የሚከባበርበት ሳይሆን EንደAውሬ የሚበላላበት፤ የፍቅር ሳይሆን የምቀኝነት መንፈስ የተላወሰበት
ተተኪ ትውልድ ግራ የተጋባበት ዘመን ነው። መቼም Eናት ልጁዋን በስህተቱ Eንደማትጠላው ሁሉ
ፈጣሪም ምንም Eንኳን በዚች Aለም መርመጥመጥ ቢያዝንም ይቅር Eያለን መልEክተኛን
በመላክ ሊያድነንና ለያስተምረን ይፈልጋል።
በEለተ ማክሰኞ January 20, 2009 ዓ.ም መልEክተኛውን ፕሬዘዳንት ሲሆን ለማየት ወደ
በAሉ ቦታ በግር ስጓዝ ከዚህ በፊት Aይቼው Eማላቀውን ክስተቶችን Eያየሁ መጓዜን ቀጠልኩ።
መረዳዳት መፈቃቀር ትሁትና Eንደምግብ ወደሰውነቴ ሲገባ ይሰማኝ ነበር። ወታደሩ በፈገግታ
ሰላምታን Eየሰጡ ፖሊሶቹ ምን ልርዳችሁ Eያሉ Eንደጉንዳን የሚፈላውን ህዝብ በEንክብካቤ
ይዘውታል። በጉዞ ላይ ያለውም ህዝብ ለብዙ Aመታት Aብሮ Aደግ Eነደነበሩ ጓደኛማቾች
ታሪካቸውን Eያወሩ በጉዞ ላይ ናቸው። ለቦታው ሰላም መከበር መለዮ ለባሹ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም
ትልቅ ሃላፊነት የተረከበ መስሎ ይታይበት ነበር።

ጉዞ…
ቀኑ በጣም ብርዳማ ነበርና Aንዲት ጥቁር Aሜሪካዊ በEግሩዋ ውስጥ የገባውን ብርድ
ልትቆጣጠርው ባለመቻሉዋ Aንዲት ነጭ Aሜሪካዊት ለራሱዋ የያዘችዉን ጫማ ውስጥ
የሚገባውን ማሞቂያ ለጥቁር Aሜሪካዋ ስትሰጥ ሳይ በካንፔኑ ስሰራ ብዙውን ጊዜ ፍቅርን Eና

መረዳድትን ባያትም ይህን ሳይ ግን ይህ መልEክተኛ መሪ ምን ያህል ፍቅርን ለሰው ልጅ
Eንደሰጠ ለመገንዘብ በታላቁ ችዬAለሁ።
ፈጣሪ ይህቺን ምድር ሲፈጥር የሰውን ልጅ በህግ Eንዲመራ Aድርጎ ነው የፈጠረው። በዚህ
በዘንድሮ በAሜሪካ የፕሬዘዳንት ምርጫ የAሜሪካ ህዝብ ምን ያህል በህግ መገዛቱን ለAለማችን
ያሳየበት Eና Aሜሪካ ከሜቼውም በበለጠ ተከብራ Eንደትታይ ያደረገበት ጊዜ ነበር። በAሜሪካ
የፖለቲካ ርEዮተ Aለም ውስጥ ብዙ ያልነበረ፤ በልጅነቱ ከAሜሪካ ውጪ ያደገ፤ በAባቱ ጥቁር
በናቱ ነጭ፤ በEናቱ Aሜሪካዊ በAባቱ ኬኒያዊ፤ በEናቱ ክርስትያን በAባቱ Eስላም የሆነውን ከህዝብ
Aብካር የወጣውን ባራክ Oባማን የAሜሪካንን ፖለቲካ ሆነ Iኮኖሚ ሲፈልጡ Eና ሲቆርጡ
የነበሩ ሁሉ ጎንበስ ብለው Eጅ ሲነሱለት ስናይ ምን ይሆን Aለማችን የተማረችው?
ለኔ የሰው ልጅ በገንዘቡ፤ በትምህርቱ፣ በዘሩ፤ በቀለሙ ሳይሆን በማንነቱ ማለትም የሰው ልጅ
በመሆኑ መከበሩን AይቼAለሁ።

Aዎ የሰው ልጅ ተከበረ!
ይቻላል> ተችሎAል!
ዘካርያስ ጌታቸው

