የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ሰዓት በተሇያዩ ነገሮች የተጠመዯ ይመሳሊሌ፡ በ2002 ምርጫ ማግስት
እዴገት ትራንስፎርሜሽን በሚሌ አዱስ መፎክር በዚህ አምስት አመት ከ2000 ኪል ሜትር የረዘመ
ባቡር ሃዱዴ እሰራልህ አሇ ይህን ያህሌ ብር ካሁን በፊት የት ይገባ ነበር እያሌን ስንጠይቅ ቆየን ፤
፤ አሁንም ቅዴምያ የሚሰጣቸው ነገሮች ቢኖሩም ብር ባሇስሌጣኖቹ ከሚከፋፈለት ኢንደስትሪ
የሚባሌ ባቡር ሃዱዴን ባንገብጋቢነት የሚያስፈሌግ ባይሆንም ቲማቲም ይሁን ሽንኩርት ሇመጫን
ቢሆን ባቡር ሃዱዴ ይሰራ ግዴ የሇም ሰንሌ በመሃሌ በአረበ ሃገራት ያጋጠመው ሁኔታ ያሰጋው
ይመስሌ ከዴሮ ጦርነት አንፈሌግም በስሌጣናችን ካሌመጡ መሬት ሰጥተንም ቢሆን ሰሊም ማግኘት
እንመርጣሇን ከሚሌ አቃማቸው መቸ እንዯወጡ ሇራሳቸውም ግሌፅ ሳይሆንሊቸው የኤርትራ
መንግስት እናስወግዲሇን የሚሌ አስቀያሽ ስሌት ያዙ ፤ፋታ ሳይሰጡ አባይን እንገዴባሇን አለ ፡፡
ጥሩ መገዯቡ አይከፋም ከዛ በፊት መሰራት የነበረባቸው ! የኢትዮጵያዊነት ስሜት የሚያጠፉ
የገዥው ፓርቲ እንቅስቃሴ ይስተካከለ ነበር መቅዯም ያሇበት፣ የህግ የበሊይነት እንዱሰፍን መስራት
መቅዯም ነበረበት ፣ የዜጎች ሰብአዊና ዳሞክራስያዊ መብት መጠበቅ ነበር መቅዯም የነበረበት ፤፤
ይህ ሁለ ሳይሆን አባይ እንገዴባሇን አለ Í እሺ በሌማት ተቃውሞ የሇንም ባገራችን ሌማት ሃሳብ
ማካፈሌ ብንነፈግም ይሃዯግ ሃገር ውስጥ ካሇው ህዝብ መቸም እንዯተወያየ ባይታወቅም ወዯ
አሜርካና የአውረፓ አገራት በመሄዴ እዛ ካለት ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን
ዱያስፖራዎች በእዴገትና ትራንስፎርሜሽን አዎያያልህ በማሇት ከሚያዝያ 2 -2003 ዓ /ም ጀምሮ
በአሜሪካና ካናዲ እንዱሁም አውሮፓ የተሇያዩ ግዛቶች ስብሰባዎች አካሄዴኩ አሇ ፤ ምንም እንካ
አንደ ኢትዮጵያዊ ከላሊው በሚሇይ መንፈስ መጥርያ ዯብዲቤ እየተሰጠ መጨረሻም ወዯ ስብሰባ
አዲራሽ የሚገባ ዯጋፊና አጨብጫቢ መሆን አሇበት በሚሌ ላሊ አስተሳሰብ አሊቸው ሇሚባለ
ኢትዮጵያውያን እንዲይገቡ የተከሇከለበት ቢሆንም ፤፤ የሆነ ሁኖ ይሃዯጎች አዯረግን ያለት ስብሰባ
እኛም በተሇያዩ የመገናኛ ብዙሃን እውነቱን ሇማረጋገጥ ስንሞክር ስብሰባዎቹ ቢካሄደ ተቃውሞውን
እንዯሚያመዝን ግሌፅ ሆነሌን ፤፤
የዚህ ስብሰባ የፕሮፓጋንዲ አሊማ አስቀዴሞ የገባችው ኢትዮጵያውያን ያዯረጉት ተቃውሞ
ትክክሇኛና አስፈሊጊ መሆኑን ተረዴተናሌ ይሀዯግ ግን እነሱ የተቃወሙት የአባይ መገዯብ ነው
በሚሌ የተሇመዯው ውሸቱን ሇኢትዮጵያ ህዝብ እንሆ በረከት እያሇው ነው ሃሊፊነት በማይሰማችውና
በቁጥጥሩ ስር ባለ የተሇያዩ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ተቃሞች፤፤ ይሁን እንጂ ዱያስፕራዎቹ
ያነሱት ሃሳብ ግን ኢሃዳግ እኛ ጋር አስቀዴሞ መወያየት ያሇበት ወዯጎን በመተው የእዴገትና
ትራንስፎርሜሽን ፣አባይን መገዯብ በሚሌ አጠበበው፤፤ መሆን የነበረበት ግን ስሊአገር ውስጥ ያሇው
ችግር ፣የኑሮ ውዴነት፣ የዋጋ ግሽበት፣ ሰብአዊ መብትን መረገጥ ፣የዳሞክራሲ እጦች ችግር በሰፊው
ተወያይቶ መፍትሄ ማስቀመጥ ነው ፤፤ ከዛ ቦሃሊ ስሇ እዴገቱ እንዱሁም ስሇ ግዴቡ ብንነጋገር ችግር
አይኖረውም የሚሌ ነበር እኛም ሃሳባቸው ትክክሇኛ መሆኑ አገር ውስጥ ሁነን የምናረጋግጠው
እውነት ነው ፡፡ እዚ ሊይ ግን አንዴ መስተካከሌ ያሇበት ስህተት እየታየ ነው ፤፤ አንዲንዴ በመገናኛ
ብዙሀሃን ሃሳባቸው የሰጡ ዱያስፓራዎች የስብሰባው አሊግባብነት ስያስረደ ስብሰባው ውስጥ
የተሳተፉት ፣ ስብሰባ ውስጥ እንዲንገባ የከሇከለን የትግራይ ተወሊጆች ናቸው በሚሌ በጅምሊ
ትግራይን ማውገዝ ተገቢ አይዯሇም ፤፤ መሆን የነበረበት የትግራይ ተወሊጆች ከማሇት የአንዴ ቡዴን
ተሊሊኪ በሆኑት የዘመዴ አዝማዴ ስብስብና ጥቂት ያሌነቁና ጨዋታው ያሌገባቸው ፀረ ኢትዮጵያ
ጥቅም የሚንቀሳቀሱ ግሇሰቦች እንጂ እንዲሇ መወንጀለ ህዝቡ ሳይወዴ ወዯነ ስብሃትና መሇስ ቡዴን
እንዱጠጋ እየገፋነው መሆኑን መዘንጋት የሇበትም ፡፡ የትግራይ ህዝብ
ከማንም ኢትዮጵያዊ
ባሌተናነሰ መሌኩ ሰብአዊና ዳሞክራስያዊ መብቱ የተረገጠ ፣ በማህበራዊና ምጣኔ ሃብታዊ ሁኔታው
ባስከፊ ዯረጃ ያሇ ህዝብ ነው ፡፡
ይሃዯግ ግን እነዚህ ጠሊቶችህን እንዱህ እያለ በሚሌ ከላልች ኢትዮጵያዊ ወንዴሞችን እየሇየ
መጠቀምያ በማዴረግ እዴሜውን ሇማራዘም ከጥዋቱ ቆርጦ የተነሳበት አሊማ ነው ፡፡ ስሇዚ እኛም
በተዘዋዋሪ እንዲንዯግፈው የትግራይ ተወሊጆች ከማሇት የቡዴን ጥቅም አራማጆችና በጋብቻና
በዘመዴ አዝማዴ የተሳሰሩ ግሇሰቦች በሚሌ ቢገሇፅ ኢትዮጵያውያን ባንዴ ሊይ ኢህአዳግ
ከጫንቃቸው ሇማውረዴ ያስችሊቸዋሌ ፡፡

ከዮናታ አሇባቸው

ሰሜን ሸዋ
መስከረም ሳይጠባ ጉዴ ይሰማሌ ኣለ፡መጋቢት 12 2003ዓ.ም ማታ 1.30 ገዯማ
ቴላቭዠን ከፍተን እያዲመጥን ነበር፡፡ በዚህ መሃሌ ኣንዴ ፈጣሪ ያዯረገው ያሰነኝ የተስፋ እንጀራ
የሚመግበን ንግግር ከትግራይ ክሌሌ ርእሰ መስተዲዴር ኣቶ አባይ ወሌደ ተሰማ እኛ በሰማነው
ነገር ተዯንቀን ጆራችን ቀሰርን ህዝብ እንዱህ ነበር ያለት ትግራይ ክሌሌ ውስጥ በተሇይ የገጠሩ
64% በመቶ ከዴህነት ተሊቃሌ ኣለ እኛ በሰማነው ንግግር ኣግራሞት ኣይለት መዯነቅ ውስጣችን
ኣጫረብን ይገርማሌ እኛ ራሳችን ያሇንበት ትግራይ ክሌሌ ውስጥ ነው ሇመሆኑ ሰውየው እውነት
ትግራይ ውስጥ ሆነው ነው ይህንን የሚለት? የሚሌ ኣንገብጋቢ ጥያቄ እንዴናነሳ ምክንያት ሆነዋሌ
ንግግራቸው ትግራይ ውስጥ በዋና ከተማ መቀላ ብቻ 25.000 ከ 10ክፍሌ እስከ ዱግሪ የተማሩ
ወጣቶች በስራ ኣጥነት ተመዝግበው የእሇት ጉርሳቸው መሸፈን ኣቁታቸው የቤተሰብ ሸክም በሆኑበት
በገጠር ኣከባቢ ቢያንስ ከ40 ዓመት በታች ያለ ኣምራች ወጣቶች የእርሻ መሬት እንዳላሊቸው
ይታወቃሌ በዚህ መክንያትም የሚበዙት ኣገር ሇቀው ሲሰዯደ ገሚሶችም በቂ የኢንደስትሪ
መስፋፋት የላሊቸው የትግራይ ከተሞች መዲረሻቸው ኣዯርግው ከተማ ውስጥ በእሳት ሊይ ነዲጅ
መርጨት እየሆኑ ሇማህበራዊ ቀውስ መንስኤ በሚሆኑበት ትግራይ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ
የትግራይ ሴቶች በኣረብ ሃገራት ሇዴህንነታቸው ኣስጊ የሆኑ ቦታዎች በኣገር ውስጥ ሴተኛ ኣዲሪነት
እንዱስሩ ተገዯው ገሊቸው ሸጠው በሚያዴሩበት ክሌሌ ውስጥ እንዱህ ኣፋቸው ሞሌተው መናገራቸው
ትዝብት ሊይ የሚጥሌ ነው፡፡ ሇመሆኑ የትግራይ ክሌሌ ባሇስሌጣናት ሇዚህ እንዯ መመዘኛ
የሚያቀርቡት ምን ይሆን?
ላሊ በዚህ ጉዲይ መነሳት ያሇበት ነገር እዴገት ማሇት ሰፊ ትርጉም ያሇውና እሱ ከሚያዩት
ዲታ መዯርዯር የዘሇሇ ትንታኔ ያሇው ነጥብ ነው፡፡ ትግራይ ውስጥ ሰብኣዊ መብት ተጥሳሌ የህግ
የበሊይነት ህሌም ሆኖ ህዝብ ማግነኝት ከሚገባው ማህበራዊ ኣገሌጉሇቶች ኣንደን እንካን ብንወስዴ
ጤና ነው ትግራይ ውስጥ በኣሁኑ ሰኣት ህዝብ ሃኪም ቤት በመሄዴ ማግኝት የነበረበት ኣገሌጉልት
ተስፋ በሚያስቆርጥ ተገቢ ኣቀባበሌ ሳይዯረግሇት ሲቀር የሚገባ መዴሃኒት ኣቅርቦት በላሇበት እንዯ
ኣማራጭ እየወሰዯው የሚገኝ እርምጃ ወዯ ሃሊ ቀር የእምነት ቦታዎች እና ትንቆሊዎች እየሄዯ
ይገነኛሌ ስሇዚ የነዚህ ፍሊጎት እንካን ሳይማሊ ይህን ያህሌ ከዴህነት ወጣ ማሇት ከተራና የተሇመዯ
የውሸት ፕሮፖጋንዲ የዘሇሇ መሌአክት ሉኖሮው ኣይችሌም ሇነገሩ ምን ይሻሊችዋሌ ኢትዮፕያ
ከኣሇም ውስጥ ፈጣን እዴገት ከሚያስመዘግቡት ቻይናና ህንዴ ቀጥሊ በሶስተኛነት ተቀምጣሇች
ሇማሇት ሳያፍሩ ምንም ማስተንፈሻ በላሇው ትግራይ ክሌሌ ውስጥ እንዱህ ቢለ ምን ግዲቸው፡፡
ብሇው ብሇው ግን የትግራይ ህዝብ እንዲሇ ቢሌጌት የዯረሰበት የሃብት ዯረጃ ኣሁን ዯርሳሌ
እንዲይለን ነው ስጋታችን፡፡

