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   ለዚህ መድሃኒቱ ምንድን ነው?
            ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ የኢትዮጵያ ሪፓርተር ርዕሰ አንቀጾችን ማንበብ ልምድ አድርጌአለሁ። በቅርቡ ካነበብኳቸው

 “   ውስጥ ጽንፈኝነት ለማንም አይበጅም!” “      ሕይወት ሳይጠፋ ችግሮችን መፍታት ለምን ያቅታል?” “  ለሕዝብ ፈቃድና

   ፍላጎት መገዛት ባህል ይሁን!” “      የአገር ችግር የሚፈታው በኢሕአዴግ ብቻ አይደለም!” “   ከመግለጫው በላይ ተግባር

ይጠበቃል!”             የሚሉት ርዕሰ አንቀጾች ሃገራችን ላይ አንዣቦ ያለውን አደጋ ለመቋቋምና አዛላቂ መፍትሄ ለማግኘት ከሞላ

    ጎደልም ቢሆን አመልካቾች ሆነው አግኝቻቸዋለሁ።

  “   ለምሳሌ ያህል ጽንፈኝነት ለማንም አይበጅም!”    የሚለው የጥር 20  ቀን 2010 ዓ.ም.  ርዕሰ-   አንቀጽ ከሞላ ጎደል

 እንዲህ ይላል፤

“               በሰብዓዊ መብት ጥሰት አገሪቱ ጥቁር መዝገብ ውስጥ ገብታ የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ መሳለቂያ የሆነችው፣ ከእኔ በላይ

        …ላሳር የሚል ጽንፈኝነትና ጨለምተኝነት በፈጠረው ችግር ሳቢያ ነው፡፡ .     ከሥልጣንና ከሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች በላይ

       አገርን የምታህል ትልቅ የጋራ ቤትን ማስከበር ለምን ይቸግረናል?      የአንድ ጎራ የፖለቲካ ሥልጣን የበላይነት?  ወይስ

       በብሔራዊ መግባባት ላይ የተመሠረተ ኅብረ ብሔራዊ አንድነት ይበልጣል? ….   የዴሞክራሲን መሠረታዊ መርሆዎች

       በቅጡ ሳንረዳ እንዴት ሆኖ ነው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የምንገነባው?      ጽንፈኝነት እኮ ፀረ ዴሞክራሲ ነው፡፡ ሰብዓዊ

           መብትን ማክበር አይችልም፡፡ የሐሳብ ነፃነትን አይቀበልም፡፡ ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ እንዲኖር አይፈቅድም፡፡ ወዳጅነቱ

              ከአምባገነንነት ጋር ብቻ ነው፡፡ የጽንፈኝነት ውጤቱ ውድመት ነው፣ ጥፋት ነው፡፡ በቂም በቀልና በጥላቻ ተነሳስቶ አገር

          ማተራመስ፣ ሕዝብን ለዕልቂት መዳረግ የሚመጣው ከጽንፈኝነት ብቻ ነው፡፡ ጽንፈኝነት ለማንም አይበጅም!”
            ምንም እንኳ ቀጥተኝነት ቢያንሰውም፤ ለኔ ይኼ መልካም አባባል ነው እላለሁ። በቀጥታ የሚያመለክተው፤ አምባገነንነት

            “  በቃኝ ብሎ የተነሳውን ወጣት ላገር ድንበር መከላከያ ተብሎ በተገዛ ጥይት ባደባባይ የሚጨፈጭፈው፤ ከእኔ በላይ

   ”  “ ”     ላሳር በሚል ጽንፈኝነትና ጨለምተኝነት የተበከለው የኢሕአዴግ መንግሥት ነው። ለዴሞክራሲ ለእኩልነትና ለሃገር

           ደህንነትና ልዑላዊነት የታገሉ የፖለቲካ መሪዎችንም ሆነ ለእውነትና ለህሌናቸው የቆሙ ጋዜጠኞችን በሆነ ባልሆነ

     “      ”  ምክንያት በየእስር ቤቱ አጉሮ የሚያሰቃየው፤ ከእኔ በላይ ላሳር በሚል ጽንፈኝነትና ጨለምተኝነት የተበከለው

“ ”    “ ”        የኢሕአዴግ መንግሥት ነው። የኢሕአዴግ መንግሥት ስንል ደግሞ የህወሃቶችን አንባገነናዊ ቡድን መሆኑ

             የማያከራክር ሃቅ ነው፤ ይኸንን ሃቅ መካድ ተጨፈኑልኝ ላሞኛችሁ አይነት ሌብነት ይሆናል። ይኽንን ሃቅ በማያሻማ

    መልኩ አለማሳየቱ ነው የሪፖርተር ርዕሰ-    አንቀጽ ቀጥተኝነት ያንሰዋል የሚያሰኘው።

     “    ዋናው አሁን አስተያየት እንዳበረክት የገፋፋኝ መደማመጥ ጠፍቶ መተራመስ አያዋጣም!”    በሚል ርዕስ በዛሬው ቀን



(  ጥር 27  ቀን 2010 ዓ.ም.)  ያነበብኩት ርዕሰ-      አንቀጽ ነው። ከሞላ ጎደል እንዴዚህ ይላል፤

“              አገር ያጋጠማት ፅኑ ደዌ መዳን የሚችለው ትክክለኛው መድኃኒት ሲገኝ ብቻ ነው፡፡ መድኃኒቱን ለማግኘት ደግሞ

            መግባባት ያስፈልጋል፡፡ መግባባት የሚቻለው በምንም ዓይነት ሁኔታ ሳይወሻሹ እርግጥ እርግጡን መነጋገር ሲቻል ነው፡፡

….              በሽታን ደብቆ ያልሆነ ፉክክር ውስጥ መግባት ውጤቱ ተያይዞ መጥፋት ነው፡፡ከአገር ህልውና በላይ ምንም ነገር

የለም፡፡...              የፖለቲካ ፓርቲ ውስጣዊ ሕመም ፈውስ የሚያገኘው አገር በትክክለኛው ጎዳና ላይ ስትሆን ብቻ ነው፡፡

              ኢሕአዴግ እንደ ግንባር፣ አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች እንደ ተናጠል ፓርቲ ቆም ብለው ማሰብ ያለባቸው የእነሱ ህልውና

        ከአገር እንደማይበልጥ ነው፡፡ አገር ከገባችበት ቀውስ እንድትወጣ ከፈለጉ ...    ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ

             የሚጠቅም የፖለቲካ ምኅዳር እንዲከፈት መሠረት ያኑሩ፡፡ በገቡት ቃል መሠረት አሁንም በእስር ላይ የሚገኙ የፖለቲካ

            ፓርቲ አመራሮችንና አባላትን ይፍቱ፡፡ በአገሪቱ ሁለንተናዊ ጉዳዮች ያገባናል የሚሉ ግለሰቦችም ሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች

         …በሰላማዊውና ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ትግል ተሳትፎ እንዲያደርጉ ምቹ ሁኔታዎችን ይፍጠሩ፡፡ .  ሁሉም የፖለቲካ

          ፓርቲዎች በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ ያድርጉ፡፡ በሕዝብ የበላይነትና የሥልጣን ባለቤትነት በማመን ለነፃና ለዴሞክራሲያዊ

   ”ምርጫ የሚረዱ ተግባራትን ያከናውኑ፡፡

 “  ”    “      ”  “  አዎን በሽታን ደብቆ መድኃኒት ማግኘት አይቻልም፤ ከአገር ህልውና በላይ ምንም ነገር የለም ፤ የፖለቲካ ፓርቲ

 ”   “  “      …   ከአገር በላይ መሆን የለበትም ፤ አገር ከገባችበት ቀውስ እንድትወጣ ከፈለጉ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ

     …       የሚጠቅም የፖለቲካ ምኅዳር እንዲከፈት መሠረት ያኑሩ፤ በገቡት ቃል መሠረት አሁንም በእስር ላይ የሚገኙ

    ”     የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችንና አባላትን ይፍቱ፡፡ መደነቅ ያለበት ምክር ነው!!  ግን...ግን...  የችግሩን ምንሳዔ

የ"  አራቱም ድርጅቶች"       ማስመሰሉ አህያውን ፈርቶ ዳውላውን ዓይነት ቀጥተኝነት-   አልባ አድርጎታል፤ "እርግጥ

እርግጡን"        ከማፍረጥ መቆጠቡ ጥርጣሬን ይጋብዛል፤ ጥያቄን ያስነሳል፤ አነጋጋሪ አድርጎታል።

           በኔ አመለካከት ሃገራችን ለገባችበት ቀውስ ቀንደኛውን ሃላፊነት የተሸከመው የህወሃቶች አንባገነናዊ ቡድን ነው፤

        “     በስላምና ባዛላቂ ሁኔታ ከዚህ ቀውስ ለመወጣት የሚቻለውም ይኼ ከእኔ በላይ ላሳር በሚል ጽንፈኝነትና

”           ጨለምተኝነት የታወረው ቡድን ሃገር አጥፍቶ ለመጥፋት ከመሯሯጥ ሲቆጠብ ብቻ ነው። በዚህ ርዕሰ-  አንቀጽ በፈራ

           ተባነትና ቀጥተኝነት በጎደለው ሁኔታ የተሰነዘሩትን እርምጃዎች ባስቸኳይ መውሰድ ሃገሪቱን አንዣቦባት ካለው አደጋ

            ለማዳን መሠረት መጣል ይሆናል። ይህንን በማድረግም፤ እራሱንም ሆነ ቆሜለታለሁ የሚለውን የትግራይ ህዝብ ዘግናኝ

  ሊሆን ከሚችልና ዘር-     ተኮር ከሆነ እልቂት ማዳን ይችላል።

           እዚህ ላይ፤ በቅርቡ የአለም አቀፍ ጂኖሳይድ ፕሬዚዳንት የሆነውና በዓለም ውስጥ የተካሄዱ ዘር-  ተኮር ጂኖሳይዶችን

    ታሪክ በሰፊው ያጠናውና የተከታተለው ዶ/    “      ር ግርጎሪ ስታንት፤ ርውንዳና ብሩንዲ የሆነውን አይቻለሁ፤ ለምንና እንዴት

  …          እንደሆን አውቃልሁ። እኔ የምጨነቀው ለኦሮሞው አይደለም ፤ እኔ የምጨነቀው ለአማራው፤ ለሶማሌው አይደለም፤

   እኔ የምጨነቀው ለትግሬዎች ነው....”          በማለት ፍራቻውን በመግለጽ ምርር ያለ ማስጥንቀቂያ ሰጥቷል። እኔም ይኽ

            ዓይነት ፍራቻ እንቅልፍ ከሚነሱኝ ጉዳዮች ቀንደኛው ነው። ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህንን ማስጠንቀቂያ

            ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የህወሃት ወያኔዎችን ከትግራይ ዜጎቻችን ለይተን ማየት ይኖርብናል። አንደኛው የሶሻል ሚድያ

 ድካም ጸረ-             ህዝብ ሃይሎች ህዝብን ለማቃቃር መርዝ የሚረጩበት መድና መሆኑ ነው፤ ህወሃት ይኸንን ዓይነት መርዝ

            ለመርጨት ያሰለፋቸው የሶሻል ሚድያ ሰራዊት እንዳሉት የማያጠያይቅ ሁቅ ነው፤ ሃግርና ህዝብ ወዳድ ሃይሎች

     ከወጥመዳቸው ውስጥ እንዳይገቡ ነቅትን መጠበቅ አለብን።

 “  ”   ማጠቃላያ፤ ትክክለኛው መድኃኒት ቀላል ነው -- 
(1)        ሁሉንም የፖለቲካና የህሌና እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፍታት፤

(2)    የመከላከያ ሰራዊት አባላትን (        በተለይም አውሬኛነት የሚያንጸባርቁና በህዝብ የተጠሉ ያጋዚ ጦር አባላትን)
       ወደመደበኛ የሃገር ድንበር አስከባሪነት ሥራቸው ባስቸኳይ መላክና

(3)           የሃገር ጥያቄ ያገባኛል የሚሉና ሁሉንም የሰፊውን ህብረተስብ ክፍሎች የሚዎክሉ (  የተደራጁ የፖለቲካ

         ድርጅቶችን፤ የሃይማኖት መሪዎችን፤ የሲቭልና የሙያ ድርጅት ወኪሎችን፤ የሃገር ሽማግሌዎችን፤ የወጣት



  እንቅስቃሴዎችን፤ ምሁራንን፤ ወዘተ)         ስዎችን ያካተተ ኮሚሽን ማቋቋምና ከምንም ተጽእኖ ነጻ በሆነ ውይይትና

 “        ”  መግባባት ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚጠቅም የፖለቲካ ምኅዳር እንዲከፈት መሠረት መጣል ነው።

         የህወሃት ወያኔዎች እነዚህን ዓይነት እርምጃዎች ክመውስድ ይልቅ የበላይነታቸውን ለማስጠብቅ አልሞት-ባይነት

           ሴራቸውን እንደቀጠሉና ቀውሱን ለማባባስ ቆርጠው የተነሱ መሆናቸውን በብዙ ምልክቶች እያስመሰከሩን ነው። የዚህን

            እብደት አደጋ ለመቋቋምና ለመግታት በለማ መገርሳ ቆራጥ መሪነት ኦህዴድ ውስጥ የሚካሄደውንና በገዱ አንዳርጋቸው

            ብአዴን ውስጥ ተጀምሮ የነበርውንና ብልጭ ድርግም በማለት ላይ ያለውን የህዝባዊነት ትግል መደገፍና ማበራታት

            ያስፈልጋል፡፡ የእነሱ ትግል ከመቀልብስ የሚድነው የአዝቡ ድጋፍ ሲጠነክር ነው፤ እነሱም የህዝቡን ፍላጎት የሚያሟሉና

    እሮሮውን የሚቀንሱ ሥራዎችን ማጣድፍ ይኖርባቸዋል።

  ከፌስ ቡክ የተገኘ


