እውን ኢህኣዴግ ኣለወይ?
12 ሰኔ 2010 ዓ/ም
ከኣሉላ ዮውሃንስ መቐለ
ድሮ ድሮ ላም ኣሁን ኣሁን ግን በሬ ነው የሚወልደው ይላሉ ኣቦው ከነበራዊ ሁኔታ የተለየና ደስ የማይል ነገር ሲገጥማቸው፡፡
እስከ ቅርብ ግዜ ኣህኣዴግ እሚታወቅ የነበረው ሲወስን በማእከላዊነትና በብዱን እንጂ ኣንድ ስው መሪም ቢሆን ከመተማመንና
ይሁንታ ሳያገኝ ትንፍሽ ኣይባልም ነበር፡፡ የኣሁኑ ኣካሄድ እንድሚያሳየው ግን ኣንድ ሰው የፈለገ የሚሾምበት፣ የፈለገውን የሚሽርበት፣
ትላልቅ የሃገር ፖሊሲዎች እንዳሻው በኣንድ ሰው የሚወሰንበት ደረጃ መድረሳችን ለሃገራችን እድገትና ብልፅግና ሲሉ ሂወታቸውን
ለገበሩት ማንቋሸሽ ይሆናል፡፡
ለውጥ ኣስፈላጊ መሆኑ ለማንም ቅን ህሊና ላለው ኣስፈላጊና ትክክለኛም ነው፡፡ ሆኖም ዶ/ር ኣብዪ ገና ወደስልጣን ሲመጡም የበ 7
ኣመታቸው የንጉስ ትሆናለህ የእናተቸው ምኞትT እንደተሳካላቸው ነግረውን ነበር ግን ቀልድ ይመስል የነበረው እውን እያደረጉ
መሆኑን በተግባር እያየን ነው፡፡ ሲጀምር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደስልጣን የመጡበት ኣካሄድ መሰረታዊ ስህተትና የህግ ጥሰት
እንዳለበት እየታወቀ መመረጣቸው ኣጠቃላይ የኢህኣዴግ ውድቀት የሚያሳይ ነው፡፡ እነጃዋር በግልፅ እየነገሩን ያሉት ጠቅላይ
ሚኒስትሩ ወደስልጣን የመጡት በኢህኣዴግ ሳይሆን በቄሮዎች ኣመፅ መሆኑን ነው በኔ እምነትም በኢህኣዴግ ሳይሆን በኣመፅና
ሳቦታጅ መሆኑን ነው፡፡
በሌላ በኩል ጠቅላይ መኒስትሩ ህገመንግስቱን እየናዱት ነው፡፡ ይህንንም በሰሩዋቸው ተግባራት ላስደግፍ፡፡ የመጀመርያው የፖለቲካ
ምህዳሩን ለማስፋት፣ ለእርቅና ብሄራዊ መግባባት በሚል የተዛባ ኣካሄድ በፀጥታ ሃይሎች ግድያ፣ በሃገር ክህደትና የሃገር ጥቅም ኣሳልፎ
በመስጠት ሂደት ለተሳተፉ ሰዎች መፍታት በህገመንግስቱም ሆነ በማንኛውም ኣለም ኣቀፍ ህግ ተቀባይነት የሌለው ነው ግን ኣደረጉት፡፡
ይህ ኣካሄድ ስርኣት ኣልበኝነት የበለጠ የሚያነግስና የሃገሪቱ እድገትና ሰላም በኣፍጢሙ የሚደፋ ኣካሄድ ነው፡፡ በሃገሪቱ ፓርላማ
በሽብርተኝነት የተፈረጁ ኣካላት ሳይቀር ህጉን ባፀደቀው ኣካል ሳይሻር እንዲወጠ ከማድረግ ባሻገር እንደ ኣንድ ጀግና በቤተመንግስት
ማነጋገር የንቀት ንቀት ነው፡፡ በውጭ በተለያዩ ሚድያዎች ሃገሪቱን ለማፍረስ፣ የታዩትን እድገትና ሰላም ወደውሃላ ለመመለስ፣ በኣንድ
ብሄር ጭፍን ጥላቻ በመፍጠርና እንዲጨፈጨፍና ንብረቱን እንዲወረርና እንዲወድም ምክንያት የሆኑት ወደኣገራቸው እንዲገቡ ጥሪ
ማቅረብና ክሳቸው እንዲነሳ ማድረግ ኢ ህገመንግስታዊ ነው፡፡
ወታደሮችና በሃገሪቱ ኣንጡራ ሃብት የተገዙ መሳርያዎችን ወደሻዕብያ ይዘው ከድተው እንደገቡ የመሪነት ሚና የተጫወቱትን ግለሰቦች
ወደ ሃገራቸው በሰላም እንዲገቡና በህግ እንዳይጠየቁ ማድረግ ከኣንድ የሃገር መሪ የሚጠበቅ ነው ብየ ኣልወስድም፡፡ በከፍተኛ ሙስና
እና የሃገር ሃብት ምዝበራ የተከሰሱትን መልቀቅ ምን ማለት ይሆን? ኣረ በኣጠቃላይ የሀሃገርን ሃብት የመዘበሩ፣ ሚስኪኖችና የፀጥታ
ሃይሎችን የገደሉ፣ በሃገር ውስጥና በውጭ ህዝቡን ባልሆነ ኣቅጣጨ በመምራት የመሰረተልማቶች ውድመት፣ የሰውን በሂወትና
በሰላም የመኖር መብታቸውን እንዲነጠቅ ያደረጉት መሪዎች መልቀቅ እውን ሰላም፣ ዲሞክራሰና እድገት ያመጣል?
በሌላ በኩል ጊዝያዊ ችግርን ለመፍታት ሲባል መሰረታዊ የሃገሪቱ የኢኮኖሚ ኣውታችን በተወሰነ ለመሸጥ፣ ያውም ለውጭ ዜጎች
መወሰን ለዘላቂ የሃገሪቱ ጥቅም የሚፃረር ሊሆን እንደሚችል መገመት ኣይከብድም በነዚህ ድርጅቶች ሽያጭ የሚገኘውን ዶላር ነገ
ሲያልቅ ኣገሪቷን እንዳለ ላለመሸጧ ምን ዋስትና ይኖራል፡፡ ችኩል ጅብ ቀንድን ይነክሳል እንደይሆን ጥንቃቄ የሚያሻ ይመስለኛል፡፡
ከዚህም ባሻገር ኣትክሮትና ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ይተግበር እንኳን ቢባል የሃገሪቱ የበላይ የሚባለው ፓርላማን ማወያየትና
ይሁንታን ማግኘት የግድ ይላል፡፡ ከዚህ ውጭ በግል፣ በስሜትና በማላብኝነት የሚደረጉ ውሳኔውችን ህዝብን መናቅና እንደሌሎች
የምናያቸው የኣፍሪካ ሃገራት በቅኝ ግዛትነት የማንበርከክያ ጥርግያ የመጥረግ ያክል ይሆናል፡፡
ከዚህም ባሻገር በሚድያዎች እየታየ ያለው ቅንነት የጎደለው ኣዘጋገብ፣ በተለይ በክልል ኣከባቢ ደግሞ እየተላለፉ ያሉ ዲስኩሮች መረን
የለቀቀ ብቻ ሳይሆን በሁለት ጠላት ሃገሮች እንኳን ይደረጋል ተብሎ የማይጠበቅ ነው፡፡ በተለይ በኣማራ ቴለቨቪዥን በየቀኑ እየተላለፉ
ያሉ መርዘኛ ፕሮፖጋንዳዎች መላ ካልተበጀለት፣ መርዙን በተለይ በወጣቱ እየሰረፀና በስሜት የመነዳት ሁኔታዎች በስተመጨረሻ
ወደማያባራ ኣዘቅት የሚከት ስለሆነ ቆም ተብሎ ዳግም ሊታሰብበት የሚገባ ነው እላሎህ፡፡

ኣሁን የመሰለንን እና እንደልባችን ለመናገር፣ ለመፃፍ፣ ለመደገፍ፣ ለመቃወምና ኣዲስ ሃሳብን ለማፍለቅ የቻልነው እነዚህ መስራች
የኢህኣዴግ ድርጅት መሪዎች በኣፍላ ወጣትነታቸው፣ ለዚህ ህዝብ ከደርግ መንጋጋ ላማውጣት ሲሉ ሙሉ እድሜኣቸውን የከፈሉ
በመሆናቸው እንዲሁ በማንም ዝናብ ሲያጉረመርም በሚደናገጥ መዋረድና መሰደብ ያለባቸው ኣለመሆኑን ልብ ሊባል ይገባል፡፡ ከዚህ
በላይ ግን እነዚህH ፅንፈኛ ሃይሎች መናገራቸው ኣንድ ነገር ሆኖ በጣም የሚያሳዝነው ግን የመንግስት በጀት ተመድቦለት እየተሰራጨ
በሚገኘው ቴለቪዥን መተላለፉና የኣሁኑ የብኣዴን መሪዎች ከኣህኣዴጋዊ ብቻ ሳይሆን ኣንድ መካከለኛ ኣእምሮ ካለው ሰው
በማይጠበቅ መልኩ ስልጣናቸውን ኣለኣግባብ እየተጠቀሙበት እንዳለ እያስተዋልን ነው፡፡ እነ ንጉሱ እንዲህ ዓይነት መርዝ በሃገሪቱ
ቴለቪዥን በማሰራጨይ ምን ዓይነት ሃገር ለማስተላለፍ ኣቅደው ይሆን? በኔ በኩል ግን በ ኣብን እየተሰራጨ ያለው የግዛት ማስፋፋት
የቅዠት ካርታ ይመስለኛል ግን ከንቱ ልፋተ ኣሁንም በድሮ ኣእምሮኣቸውን እያሰቡ ያሉ ይመስለኛል፡፡ የትናንቱን ማስታወስ ይበጃል፡፡
ኑሮ የሚጥመው ካንታ በታች ያለውን ስታይ ነው እንጂ ወደላይ ብቻ እምናይ ከሆነ ማርም ይመራል ኣይጥምም፡፡ ኣሁን በዚሁ
ቴለቪዝን እንደ ኣርበኛ እያደረጋቸው እየተንገፈገፉ ጥላቻቸውንና ህዝብን ሳይሆን የኣባቶቻቸው የግዛት መስፋፋት እየለፈፉብን ያሉ እኮ
ያለው በኣልጋና በቁምሳጥን፣ የሌለውም በዋሻ፣ በገለባና በድርቆሽ ሲደበቅ የነበረ ወጣት እኮ ነው፡፡ ይህ ኣብዛኛዎቻችንን በደርግ ግዜ
ያሳለፍነው ነው፡፡ እንድያው ይባስ ብሎ በጎንደርማ ተፈራ መላኩን በማወደስ ይለመንበት የነበረበትን ወቅት የቅርብ ግዜ ትውስታችን
ኮ ነው፡፡ መላኩ ተፈራ የእግዚኣብሄር ታናሽ ወንድም የዛሬን ማርልኝ ከንግዲህ ኣልወልድም ሲባል የነበረው እኮ እነዚህ ኣሁን እናንተ
ጥርሳቸው የጨረሱ፣ የወላለቁ ምንትስየ እምትሉዋቸው ነባር ታጋዮች ድባቅ ተመትተው ኣሁን ላለንበት ደረጃ ያደረሱን፡፡ መቃዠት
ይቻላል ከእንግዲህ ወዲህ ጂኦግራፊያዊ ኣከላለል ይምጣ ማለት ከጅልነት ኣልፎ እብደትም ነው፡፡ የሄደ ኣይመለስም፣ ታሪክ ወደውሃላ
ኣይሽከረከርም፡፡
እነዚህ ኣንጋፋ ታጋዮች ያጠፉት ካላ እንደማንም ሰው ኣይጠየቁ የሚል መከራከርያ የለኝም፡፡ ሆኖም በደፈና እና በጅምላ ይህ
እንደማስፈራርያና እኛ የዋሆች ስለሆንን እንጂ መታሰር ነበረባችሁ መዝብራቹሃል የሚለው ኣባባል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ
እየተነገረ ያለው ተቀባይነት የለውም ብቻ ሳይሆን ጠያቂ ቢኖር ራስን ወደ ወህኒ የሚወረውር እንደሆነ ይሰማኛል፡፡
ኣሁን እነዚህ ሁሉ ወንጀለኞች በተለቀቁ ማግስት፣ ለርካሽ ተወዳጅነት ኣገሪትዋ ሳትረጋጋ በኣመፅ ወደ ስልጣን መምጣት ኢላማውን
ስለመታ ብቻ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጁን ያለግዜው ኣንስቶ ኣመፅ ሲቀሰቀስ የቀን ጅቦች ሊበሉን ሊያባሉን እሚሉት ንግግር እንደምታው
ምን ይሆን? ጅቦቹስ እነማን ይሆኑ፡፡ እንግዲህ ሁሉ ወንጀለኛን በመፍታትና የነበራቸውን ኣገር የማፈራረስ ውጥን እንዲገፉበት እውቅና
እየሰጡ ኣሁን ደግሞ የቀን ጅቦች ብሎ ማለት በራሱ የሚምታታ ነገር ነው፡፡ ስለዚህ ኢህኣዴግ የለም እንጂ ቢኖርማ ንሮ እንዲህ ኣይነት
ኣምባገነናዊና ከህገመንግስቱ በተቃራኒ ከማእከላውነት ባፈነገጠ መልኩ ውሳኔዎች እየተላለፉና እየተተገበሩ ኣናይም ነበር፡፡ እኔ
ስሀገምተው የኣሁኑ ኣመራር ማማለጃ ካገኙ የኣባይ ግድብም ይቁም ብለው ከማዘዝና ከማስቆም ወደውሃላ የሚሉ ኣይመስለኝም፡፡
ከዚህ በመነሳት ነው እውን ኢህኣዴግ ኣለን? ያልኩት፡፡
ቸር እንሰንብት፡፡

