የሰሞኑ ዜና
ሚያዝያ ፪ሺ፲ ዓም።
(እምሩ ዘለቀ)
የወያኔዉ ገዢ ቡድን አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሹሟል፡ ይሄም በፖሊቲካ ድርጅቶችና
ተሳቲፊዎች ዘንድ ብዙ ያስተዳድር ለዉጥ ተስፋ ወይም ምኞት አሳድሯል። ተሿሚዊም ሲቀበል
ባደረጋቸው ንግግሮች ሃያሰባት ዓመት ሙሉ አገር ሲተታደርበት ከነበረው ግፈኛ ሥነ ስራዓት
በርካታ ለውጦች እንደምያስፈልጉ በሰፊዉ አዝምሯል።
በተቃዋሚዎች በኩል አንዳዶቹ በጎ ለዉጥ ሊያመጣ ይችላል ሲሉ፡ ብዙዎች ደግሞ በሕዝቡ በኩል
የተነሳዉን ተቃዉሞ ለማቀዝቀዝ እንጂ ትግባርዊነት የልዉም ይላሉ። አንድ አንድ ግለሰቦች
ደግሞ "እኔ" እያሉ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የዋለዉን በደልና ስቃይ የማናዉቅ መስሏቸው ወይም
ተኝተው ከርመዉ አሁን ተነስተው ይደነፋሉ፡ አለዝያም ነገ ለዉጥ ቢመጣ እኔም አለሁ ለማለት
ይሰለፋሉ። እንድያዉም የደርግ ከፍተኛ ባለስልጥን የነበሩ በአማካሪነት ዎይም ብስለላ አዲሱን
ጥ/ሚ ለማገልገል ፍላጎታቸዉን ይገልጻሉ። ይህ ሁሉ ዉካታና ጫጫታ ሕዝቡን እያደናገረ
የሚከተለዉ ዓላማ አሳጥቶል።
ስለዚህ ማናቸዉም አይነት ለዉጥ ይደረጋል ተብሎ ምሰብ ከእንቱ ምኞት እንጂ ምንም አይነት
መሰረት የለዉም፡ ባገራችንም ሆነ በዓለም ታሪክ ዉስጥ በምኞት የሚገኝ ነጻነትና መብት የለም
እያንዳንዱ ትውልድ የራሱን መስዋትነትና ተግል ፈጽሞ ይሚጎናጸፈው አለኝታና ማንነት
መልበስ የሚችለው። አሁን ባለንበት ዘመን የገዢነቱን ሚና የወረሰዉ የተማረዉ ትውልድ ስለሆነ
ለሃገርና ለሕዝብ ያለበትን ሃላፊነትና ግዳጅ እንደ አሮጌ ጨርቅ ጥሎ የባእድ ካባና ቆብ ለብሶ
ኢትዮጵያ ሃገሩን ወደ መቀመቅ ጥሏታል፡ ሃገራችን "በዘመነ ዶክትሮች፡ ነጻነቷን አጣች"
እላለሁ።
ይሄን ስል በብዙ አኳያ የሃገራችን አገዛዝና አስተዳደር መሻሻልና መለወጥ እንደነበረበት
እገነዘባለሁ፡ ነገር ግን ታዉቆም ሆነ ሳይታወቅ ለዉጥ ተብሎ የተወሰደውን ጎዳና ትተን
ነጻነታችንን መልሰን ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለብን።
ጥያቄው "የኢትዮጵያና የአማራዉ ሕዝብ መኖር አለመኖር " ነዉ።
የነጻነት ተጋድሎ ብዬ እንዳመለከትኩት በሕዝብ በኩል "የእምቢታዉ አውሎንፋስ" ተነስቷል
ማንም ሊያቆመው ወይም ሊገታው አይችልም። መልካም ውጤት አግኝቶ የአገራችን ዳር ድንበር
ተጠብቆ ሕዝቡ ሙሉ ነጽነት አግኝቶ በሰላም እንዲኖርና እንዲያድግ፡ በእኩልነትና በሥራዓት
እንዲተዳደር ያልተቆጠበ ተጋድሎ ከሁሉም በኩል በሁሉ መንገድ መደረግ አለበት።
ይህንን ተግባር ለመፈጸም ባገር ዉስጥ ባሉት የፖሊቲካ ድርጅቶችና በስደት ላይ ካለው ሕብረሰብ
ጋር ያለው ሚና ውጤታማ እንዲሆን በደንብ መደንገግ አለበት፡ ይሄም ግንባር ላይ ሁኖ
የሚታገለዉ ዉስጥ ያለው ሲሆን፡ በስደት ያለው የዉስጡን መርዳትና ማጠናቀር ነው። እንዲሁም
ይህ ትግባር ከፖሊቲካ "ሃዋርያዎች" የሚጠበቅ አይደለም፡ የጎበዝ አለቆች ፋንታ ነው።
ይቀጥላል።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።
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