
                    “  ”ርእስ አልባ

 “  ”            ለጽሁፌ ርእስ አልባ የሚል ስያሜ የሰጠሁት እንዲሁ አይደለም። አንደኛ ባንድ ርእስ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ

            ኩነቶችን ለመዳሰስ ስለፈለግኩ ሲሆን፤ በሌላ በኩል ደግሞ ወቅታዊው የአገራችን ሁኔታን የሚገልጽ ሁኖ

             ስላገኘሁት ነው። ምክንያቱም አሁን ያለው የአገራችን ሁኔታ በትክክል ይህ ነው ብለህ አስረግጠህ የምትናገርበት

              አይደለም። የተለያዩ ድርጅቶች ሆኑ ግለ ሰቦች የሚያስቀምጡት ከሊሆን ይችላል ያለፈ አይደለም። አሁን ያለው

              እንቅስቃሴ መሪው ማን እንደሆነ፤ ምን ዓላማ አንግቦ እንደተነሳ ፤ የመጨረሻ ግቡ ምን እንደሆነ በርግጠኝነት

          መናገር የሚችል ግለሰብም ሆነ ድርጅት የለም። ሁሉም ከግምትና ከምኞት የዘለለ አይደለም።

           “  ሁሉም የሚስማማበት ካለ አደገኛነቱ ብቻ ነው። ባንዳንዱ የአገራችን ክፍሎች እየታዩ ያሉት ህዝባዊ

”            እንቅስቃሴዎች አሁን እየታየ ባለበት ሁኔታ ከቀጠሉና እየሰፉ ከሄዱ መጨረሻቸው ውድመት፤ ጥፋት ፤የእርስ

በርስ       መጨራረስና መበታተን እንደሆነ አመላካች ነገሮች ይታያሉ።       ባብዛኛው እየታየ ያለው እቤት ውስጥ ያለውን

      ቁንጫ ለማጥፋት ቤቱ ማቃጠል እንደመፍትሄ መውሰድ ነው።     ምናልባት መጀመሪያቸውና መጨረሻቸው ጥፋትን

        እንደአላማ አንግበውት የተነሱ የውጭ ይሁኑ የውስጥ ሃይሎች ካሉ (  እንዳሉ አልጠራጠርም)   ዓላማቸውን እያሳኩ

            ሊሆን ይችላል። አብዛኛው በዚህ እንቅስቃሴ እየተሳተፈ ያለው ወጣት ግን ይህንን በውል ያጤነው አይመስልም።

    ለውጥ ብቻ እንጂ ለውጥ እንዴት? በምን?        እና ምን ለማግኘት የሚለውን በሚመልስ መልኩ አይደለም እየተካሄደ

     ያለው። ኢህአዴግ ይወገድ እንጂ እንዴት ይወገድ?    ከተወገደ በሗላስ ተኪው ማነው?     ተኪውስ ምን የተሻለ ነገር

 ይዞ ነው?

            ያልተመለሰ ጥያቄ ነው። አሁን የተያዘው አቅጣጫ ኢህአዴግን ማስወገድ በዓመጽና በግርግር ነው። የአመጽና

           የግርገር ውጤት ደግሞ እስከአሁን ድረስ በሁሉም መስክ የተከናወኑት ልማት ማውደም ነው። (    ሶርያ ፤ የመንና

   ሊቢያ ማየት በቂ ነው፤)

              ስለዚህ እያንዳንደዋን እርምጃ ለመራመድ እግራችን ስናነሳ ሁለት ጊዜ ሳይሆን ሶስት፤ አራት ጊዜ ማሰብ ጊዜ

              የማይሰጥ ነው። ወጣት ትኩስ ሃይል ነው፤ ወጣት የለውጥ ሞተር ነው ሲባል ለጥፋትን ለውድመት መሆን

     የለበትም። አገር በልማት ለመቀየር እንጂ።

 መገናኛ ብዙሃን(Mass Media)

            መገናኛ ብዙሃን ውስጥ ከሚጠቃለሉት ጋዜጣ፤ መጽሔት፤ሬድዮ፤ ቴሌቨዥን ሲሆኑ ዘመኑ የፈጠራቸው እንደ

Facebook, Internet   የመሰሰሉትም በዚህ ይጠቃለላሉ።

              እነዚህ መገናኛ ብዙሃን ከባቢያዊ፤ አገራዊና ዓለማዊ ዜናዎች፤ ክስተቶችና ግኝቶች ባንድ ላይ ጠቅለል አድርገው

             ሊያሳውቁን የሚችሉ መሳሪያዎች ናቸው። ይህ ቀጥታ ትርጉማቸው ሲሆን ሁሉም ሚድያዎች ግን በአንድ ዓላማ



            ስር የሚንቀሳቀሱ አይደሉም። ብዙዎች በሚድያ ዙርያ ምርምርና ጥናት ያካሄዱ ሙሁራን የሚስማሙበት ቢኖር

            ማንኛውም ሚድያ ከላይ ሆኖ ከሚቆጣጠረው ግለሰብ ይሁን ኮርፖሬት ፍላጎትና ዓላማ ውጭ ሊንቀሳቀስ

           “ እንደማይችል ነው። በሌላ አነጋገር እነሱ ወይም የሚያዙዋቸው ለሚፈልጉት ዓላማ ማስፈጸሚያ ከመሆን አልፎ

”               ነጻ የሚባል ሚድያ እንደሌለ ነው። በዚሁ ዙርያ ወደ ሌላ ሳንሄድ የአማርኛ ቋንቋ ስርጭት ያላቸው የጀርመንና

            የአሜሪካ ድምጽ ብንወስድ በነጻ የሚንቀሳቀሱ ሳይሆን አንድ ሃይል በስተጀርባ ሆና የየቀኑ ስርጭታቸው

             የሚቆጣጠርና መመሪያ የሚሰጥ እንዳለ ፍንትው ብሎ የሚታይ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለፖለቲካ ፍጆታ ጥቅም ካላት

              ቀብሪ ደሓር ገደል ውስጥ ወድቆ ስለተሰባበረው ግመል ሲዘግቡ አዲስ አበባ አፍንጫቸው ስር እየተሰራ ያለው

             ለህዝቡ ጠቀሜታ ያለው መረጃ ግን እንደማያውቁና እንዳላዩ ሁነው ሲያልፉ ይታያሉ። አብዛኛው ዘገባቸው በአሉ

             ና ተመርጦ በተሰጣቸው የስልክ ቁጥር በመደወል የሚያገኙዋቸው ግለ ሰቦችን ቃለ መጠይቅ በማድረግ አገሪቱ

             ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳለችና ብዙ አላስፈላጊ ነገር እየተሰራ እንዳለ አስመስለው ነው። የጀርመንና የአሜሪካ

           ድምጽ እንደአብነት ለመጥቀስ የፈለግኩት ምንም እንኳን አዘጋጆቹ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ለተለያየ

          አመለካከት የወገኑ ኢትዮጵያውያን ቢሆኑም በዋናነት የሚያስተዳድርዋቸው የየሃገሩ መንግስታት ናቸው። ሆነውም

              በነጻነት ሚዛናዊና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ህዝብ መረጃ የማግኘት መብት አለው የሚለውን ዓለም ዓቀፍ ህግ

  የሚያሟሉ ሁነው አልተገኙም።

            ከዚህ ባለፈ ቀጥታ በኢትዮጵያውያን የሚተዳደሩ መገናኛ ብዙሃን ብንወስድ የፕሮፖጋንዳ መሳርያ ሆነው

        እናገኛቸውአለን። የሚያስተላልፉት የተመረጠና ለፖለቲካ ፍጆታቸው የሚጠቅመውን ብቻ በመምረጥ ያሰራጫሉ።

          ያልተባለውን ተባለ፤ ያልተደረገውን የተደረገ በማስመሰል ህዝቡን ውዥንብር ውስጥ ይከቱታል፤ አልፈውም

            የጥላቻ መርዛቸውን በመርጨት ህዝብ ከህዝብ ጋር እንዲጋጭና እንዲቃቃር ያለ የሌለ ሃይላቸውን አሰባስበው

  ሲንቀሳቀሱ ይታያሉ።

              ባብዛኛው የጦፈ ክርክር ሲያካሂድ ቆይቶ የመረጃ ምንጩ ሲጠየቅ ወይ ኢሳት ወይም የአሜሪካ ድምጽ ይሆናል።

            ውጥረት አለበት በተባለው አከባቢ ያለው ቤተሰቡም ቢሆን ከኢሳትና ከአሜሪካ ድምጽ በላይ አያምነውም።

    ልክፍት ይሉዋችሗል ይህ ነው።

             ለምሳሌ ባንድ ሰሞኑን በኢሳት አንድ ግለሰብ ቀርቦ ስለወቅቱ ሁኔታ ሲወያይ የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ

              ተወላጆች ብቻ ነው የተያዘው ለማለት ያቀረበው ማስረጃ ብንመለከት ሆን ብሎ ጥላቻ ለማስረጽ ካልሆነ በስተቀር

            ምንም ፋይዳ አልነበረውም። ለምን ግብርና ሚኒስተር፤ ትምህርት ሚኒስተር ወይም ጤና ጥበቃ ሚኒስትር

አልዳሰሰም?

            በመከላከያ ዙርያ ሲተነትንም በጡረታ የተሰናበቱት ጀኔራሎች ሲዘረዝር አማራና ኦሮሞ ብቻ ዘርዝሮ የትግራይ

            ተወላጆች አላካተተም። በጡረታ የተገለሉ ስለሌሉ ነው ወይስ ከኢሳት ኣላማ አንጻር አስፈላጊ ስላልሆነ ነው?  እኔ

           የማውቃቸው ቁጥራቸው የማይናቅ የትግራይ ተወላጅ ጀኔራሎች በጡረታ የተሰናበቱ እንዳሉ ስለማውቅ። እውነታ

            ቢኖረው ለማመዛዘን እነዚህን ማካተት ነበረበት። በሌላ በኩልም በየእርከኑ በስልጣን ያሉ የትግራይ ተወላጆች

             ሲዘረዝር እየለየ ነው እንጂ ለማነጻጸር በሚጠቅም መልኩ ከሌላው ብሔረሰብ ያሉትን አያካትትም። ብሎም ዋናው



             አዛዥ የሌላ ብሔረሰብ ሆኖ ምክትሉ የትግራይ ተወላጅ ከሆነ በዝርዝሩ ያካትተዋል። ብዙ መረጃ ባይኖረኝም

              ለምሳሌ ያክል የአየር ሃይል አዛዥ ትግሬ አይደለም፤ የሰው ሃይል ልማት ምክትል አዛዡም እንዲሁ ትግሬ አይደለም

               ፤ በዛ እርከን አንድ ትግሬ ስላገኘ ግን በዝርዝሩ ከቶ መከላከያ በትግሬዎች እንደተያዘ ለማሳመን ሲደክም ሳየው

             ቢያሳዝነኝም የከሰረ ፖለቲካ ስለሆነ ትርጉም አልሰጠኝም። ምናልባት እዚህ ላይ ትኩረት ያደረገው ደጋግመው

           የሞከሩት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ መክሸፉ ስለቆጫቸው ካልሆነ ውስጠዊ ጥንካሬውና ህዝባዊነቱ ዓለም

             የመሰከረለት ነው፡፡ ተዋጽኦውም ከሁሉ ብሔር ብሔረ ስብ መሆኑ በቅንነት ለማወቅ የፈለገ በቀላሉ ሊረዳው

      የሚችል ነው። በከፋ መልኩም ከሆነላቸው ሁሉም ጸረ-      የትግራይ ተወላጆች ቢነሳላቸው ደስታውን የሚችሉት

               አይመስለኝም፤ ግን እነሱ ውጭ አገር ስላሉ ቀጥታ ተጠቂ ላይሆኑ ይችላሉ ምኞታቸው ተሳክቶ ህዝብ ከህዝብ ጋር

             ቢጋጭ በፌደራል ስርዓቱ አደረጃጀት አንጻር ሲመዘን ማን በቀላሉ የከፋ ጥቃት ሊደርሰው እንደሚችል መገመት

             አይከብድም። ከዋሽንግቶን ዲሲ እስከ ጎንደር ዘፈኑና ቀረርቶው ለጉድ ሆነዋል። ለነገሩ አብዛኛው አማራ ሰላም

              ፈላጊ እንጂ ለህውከት በር ስላልከፈተ ቀስ በቀስ ጠንሳሶቹ ማጠፊያ ሲያጥራቸው እያየን ነው። ውጤቱንና ለወጡ

         የሳምንታት ጉዳይ ነው። አገራችን ወደ ነበረችበት ሰላም የምትመለስበት ሩቁ አይሆንም።

              በጣም አስገራሚው በአንድ ዌብ ሳይት ያየሁት ጎንደር ከተማ ሰዎች ከበውት እየሸለለና እየፎከረ አንድ ግለሰብ

                አንድ ዘር እየሰደበ ያዙኝ ልቀቁኝ ሲል ነበር። ህዝቡም ከቦ አይዞህ እያለ ብር እየመዠረጠ ግንባሩ ላይ ሲለጥፍለት

ነበር።             ደግነቱ የተቸረውን ብር ሰብስቦ እንደፎከረው ወልቃይት ወይም ጸገዴ ጫካ ሳይሆን የገባው ማምሻው ጎንደር

        አዝማሪ ቤት ጠጁን ሲጠጣ ነው የታየው፤ ሌላውም እንዲህ ነው።

            ፌስቡክ በጣም በወረደ መልኩ እየተጠቀሙበት እንዳለ ሁላችን እያየነው ስለሆነ ብዙ ማለት አያሰፈልግም።

ሙሁራን

              ብዙ ሙሁራን ስለአገራቸው ብዙ የሚቆረቆሩ ፤ ለአገራቸው ብዙ የሚያስቡ እንዳሉ ሁሉ የማይናቅ ቁጥር ያላቸው

              ደግሞ የዘር ፖለቲካ መርዛቸውን ሲነዙ የሚውሉ እንዳሉ ግልጽ ነው። በዲግሪ ላይ ዲግሪ መጨመር አካዳአሚያዊ

            እውቀታቸው እንጂ ፖለቲካዊ አመለካከታቸው ምንም ያልተቀየሩ የአማራው ሊህቃን በብዛት እያየን ነው። ይህ

             ትምክህታዊ አመለካከት ደግሞ ዳግም ላያንሰራራ ትርፍራፊ ካለም እዛው ክልሉ ውስጥ አዙሪት ሊሽከረከር እንጂ

           በሌላው የኢትዮጵያ ክፍል መሰረት እንደሌለው የፌደራሊዝም ስርኣቱ አረጋግጦታል። ስለዚህ ሙሾ ከማውረድ

      በዘለለ ሌላ ፋይዳ ያለው ነገር አይኖርም።

            እንደ ሙሁርነታቸው ግን አገርን አንድ የሚያደርግ፤ አፍራሽ ተልእኮ ከመስጠት ለልማት የሚጠቅመው ምክር፤

             የዘር ጥላቻ ከመስበክ የመከባበርና የመፋቀር ምክር መለገስ፤ በየሞያህ ተደራጅተህ በሃገር አቀፍ ያለውን ችግር

              በመለየት ለመፍትሄው ቢረባረቡ አንቱ የሚያሰኝ ስራ ሰርተው ማለፍ በቻሉ ነበር። ያለ መታደል ሆኖ ግን

     በእንደዚህ ያለ ሰናይ ተግባር ሲንቀሳቀሱ አይስተዋልም።



             ሰው እድሜ እየጨመረ ሲሄድ አካላዊ ሁኔታው እየደከመ ቢሄድም አስተሳሰቡና አርቆ አሳቢነቱ ግን እየጎለበተና

             እያደገ ነው የሚሄደው። ይህ ሳይንሳዊ ሐቅ ሲሆን አንዳንዶቹ የተፈጥሮ ሳይንስን በሚጻረር መልኩ እንደካሮት

         ““  ” ቁልቁል ሲያድጉ ይታያሉ። ስለዚህ ትምህርትና እድሜ የማይቀይራቸው በቀላል አማርኛ የማይረጥቡ ዓሳዎች

  ቢባሉ ትክክል ነው።

  ገዢው ፓርቲና ሚድያው

              ገዢው ፓርቲና በስሩ ያለው ሚድያ ተነጣጥለው የሚታዩ አይደሉም። በገዢው ፓርቲ ስር ያለው ሚድያ ቅኝቱ

             አንድና አንድ እንደሆነ ለማንም ግልጽ ነው። እንደሌሎቹ ባይዋሽም ለገዥው ፓርቲ ዝና ያተርፉለታል የተባሉት

            ብቻ እየለቀመ የሚዘግብ ነው። እንዲህ በመሆኑ ደግሞ ለቆርጦ ቀጥሎች የተመቻቸ ሁኔታ እየፈጠረላቸው ይገኛል።

            ከክልል ጀምሮ እስከ ፌደራል መዋቅሩ ዘርግቶ እያለ በየወቅቱ የሚከሰቱትና ህዝብ እንዲያውቃቸው የሚፈለጉ

          ዘገባዎች የተንዛዛውን ቢሮክራሲ አልፈው እስኪፈቀድለት ድረስ አቆይቶ የዜና ቋንጣ ሲዘግብ ይታያል።

            በአንጻሩ ለአፍራሽ ተልእኮ የተሰለፉ ሚድያዎች ያገኝዋትን ጫፍ ይዘው የራሳቸውን አጀንዳ በመጨመር ከስር ከስር

              ህዝቡን በማደናገር ሲተጉ ይታያሉ። እንዲሁ ፈሩት እንጂ አዲስ ነገር ሲፈጠር ከማንም ቀድመው በቦታው

              በመገኘት ቢዘግቡ አዛብተው ለማቅረብ ለሚፈልጉ ሚድያዎች በር የሚዘጋ ነበር። ለሚድያ ጊዜ የለኝም እያለ

           ቢሮውን ዘግቶ የአውሮፓ የእግር ኳስ ውድድር ሲከታተል የሚውል ባለስልጣን እንዳለ ሳልዘነጋ ነው።

             ካሁን በፊት ገዢው ፓርቲ ከውስጥም ይሁን ከውጭ፤ ከወዳጅም ይሁን ከጠላት ድክመቶቹ በተደጋጋሚ ሲጠቆም

              እንደነበር አይዘነጋም። ለዚህ ሁሉ ጥቆማ ጀሮ ሳይሰጥ ውስጡን ሳይፈትሽ ችግሩ ለውጭ አካል ብቻ በመስጠት

              እድሜ ሲገዛ ቆይተዋል። ውስጥ ውስጡ እየተበላ መሆኑ ግን ሳያጤነው ቆይተዋል። አሁን ቅንቅኑ በልቶ በልቶ

               ሊጥለው ሲል ከእንቅልፉ ነቅተዋል። መንቃት ቀደም ቢል ኑሮ የተሻለ ነበር። የአሁኑ መንቃት ግን ጊዜ ከማይሰጥ

   መፍትሄ ጭምር መሆን አለበት።

  አቶ መለስ በ 1997       “ ምርጫ ቀውስ ወቅት አሉት የሚባል ለመጥቀስ    የተሃድሶ እንቅስቃሴያችን በከፍተኛ ፍጥነት

              ከሚወርድና በየደቂቃው ፍጥነት እየጨመረ ከሚጓዝ ናዳ አምልጦ ወደ ጠንካራ ከለላ ለመግባት ከሚሮጥ ሰው

              ጋር ማመሳሰል ይቻላል። ይህ ሰው ከለላው ያለበት አቅጣጫ አውቆ ወደዚያ የሚያመራ አቋረጭ መንገድ ይዞ

            ካልተጓዘ በስተቀር በናዳው እንደሚዳፈን ምንም ጥርጥር የለውም።ከዚህ አኳያ ቀና አቅጣጫ ተይዞም ቢሆን

             ሰውየው ከናዳው ፍጥነት በላይ መሮጥ ካልቻለ ባለበት ቢቀበር፤ ወደ መጠለያው ለመግባት አንድ እርምጃ

             ሲቀረውም ቢቀበር ለውጥ የለውም። ዞሮ ዞሮ በፍጥነት ችግር ምክንያት መሞቱ አልቀረም። በሌላ አነጋገር

        የፍጥነትም ጉዳይ ከአቅጣጫው ባላነሰ መንገድ የህልውና ጉዳይ ሊሆን ይችላል:     የሆነ ፍጥነትም ሳይሆን አደጋው

              እየተጓዘበት ካለ ፍጥነት ጋር ተነጻጽሮ ለማምለጥ የሚያሰችል ብቃት ያለው ፍጥነት ወሳኝ የሚሆንበት ሁኔታ አለ።

             እኛም ያለንበት ሁኔታ ቀና መንገድ ይዘን ከአደጋው ለማምለጥ የሚያስችል ብቃት ያለው ፍጥነት ስለሌለን

     ” በእርግጠኝነት የምንሸነፍበት አደጋ ነው እየተከሰተ ያለው።       ያሉትን ማሰታወስ በትክክል አሁን አገራችን በተለይ

               ደግሞ ገዢው ፓርቲ ያለበትን ሁኔታ የሚገልጽ ነው። አቶ መለስ ይህን ሲሉ ከሁኔታው ጋር የሚስማማ አቋራጭ



           መንገድ ቀይሰው በምን ፍጥነት ቢጓዙ ናዳው እንደማይደርስባቸው አስልተው ስለተንቀሳቀሱ አገሪትዋንም ይሁን

               ገዢው ፓርቲ ከጥፋት ታድገውታል። አሁን አቶ መለስ የሉም፡፤ የአቶ መለስ ራእይ ተላብሰናል የሚል ካለ በዚች

              ወሳኝ ጊዜ ተፈትኖ የሚወጣ ይሆናል። እርግጥ ነው አቶ መለስ ፍጥጫቸው በወቅቱ ከነበሩ ተቃዋሚዎች ጋር

             ሲሆን ያሁኑ ፍጠጫ በኢህአዴግ በራሱ በውስጡ በሚያካሂደው ትግልና ውስጠ ፓርቲ የማጥራት ዘመቻ ነው።

           ይህ ከበድ ሊል ይችላል። የሚከፈለውን ተከፍሎ ግን የግድ ከናዳው ፍጥነት በፈጠነ

             ፍጥነት ካልተጓዘ አደጋው አገሪቱንም ገዢው ፓርቲም መቀመቅ የሚከት በአውሎ ነፋስ የሚደገፍ ናዳ እየመጣ

        ሳይሆን ግማሽ መንገድ ላይ መሆኑ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል።

           ስለዚህ በየደረጃው የሚደረገው ስብሰባ ባይጠላም የስብሰባው ጊዜ ከናዳው ፍጥነት ጋር ካልተቀናጀና እየተንደረደረ

            ያለውን ናዳ የሚያመክን እርምጃ በፓርቲው ውስጥ ካልተወሰደ ያም ይሁን ያ ከጥፋት አያድንም።

  ለማንኛውም ቸር ያሰማን፤

  ከሁሉም በላይ ሰላም!
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 አበበ ሃይሌ


