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ወደ ፊት እንጂ፣ ወደ ኋላ የለም!
አባቶቻችን የገጠማቸው ጠላት ከምሽጉ አስነቅለው ነፍሴ አውጭ ብሎ እንዲፈረጥጥ ሲያደርጉት፣
ከፈርጣጩ ግራ፣ ቀኝና ፊት ያለው ወገን ተከታትሎ እጁን እንዲጨብጠው ለማድረግ ሲፈልጉ፣«የሰከረ
ዓሣ እንዳያመልጥህ» የሚል ጥሪ ያቀርባሉ። ይህን የሰማ ወገን፣ ጠላት ተፈትቶ መፈርጠጥ መያዙን
ስለሚገነዘብ፣ በየበሩና በየሾለቄው ቆሞ በሩጫ ላይ ያለውን ጠላት፣ ቁም! የት ታመልጣለህ? በማለት እሽ
ያለውን ከነሕይዎቱ፣ እምቢ ያለውን በዝረራ በመጣል ግዳይ ያቀርባል። ይህ የኢትዮጵያውያን የጦር ሜዳ
ውሎዎች ባህል ነው።
የአገራችን ሕዝብም ላለፉት 27 ዓመታት በዘር መድልዎ፣ በመገለልና በመነጠል በተፈጸመበት ግፍና በደል
የተነሳ፣ በተናጠልና በቡድን ከትግሬ-ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ቡድን ጋር እልህ አስጨራሽ ግብ ግብ በማድረግ፣
ወያኔ ጨምዶና በቅጥር ነፍሰገዳዮቹ ምሽግ ተከቦ ከተቀመጠበት የሥልጣን ምሽግ ነቅሎ እንዲፈረጥጥ
ምሽጉን ከምዕራብ፣ ከደቡብና ከደቡብ ምዕራብ እየደረማመሰ አዲስ አበባ በር በመድረሱ፣ ወያኔ
የሚያሸሸውን ዕቃ ወደ ትግራይ ለማሸሽ ጊዜ ለመግዝት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። አዋጁ ንብረት
ከማሸሽ በተጨማሪ አጥፍቶ ለመጥፋት አስፈላጊውን ዝግጅት ለማድረግም እንደሚያገለግል ግልጽ ነው።
ለአጥፍቶ መጥፋት ከታቀዱት ዕቅዶች መካከል በጉድጓድ ውኃዎች መርዝ መጨመር፣ በታላላቅ ሕንፃዎች
ሥር ደማሚት መቅበር፣ ድልድሎችን ማፈራረስ፣ የኃይል ማሰራጫ ተቋሞችን እንዳልነበሩ ማድረግ
እንደሚገኙበት የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ለሕዝባችን ሹክ እንድንል አሳስበውናል።
ለአጥፍቶ መጥፋቱም ከፍተኛ የሆነ የትግሬ ሠራዊት በምዕራብ፣ በመሀልና በሰሜን ኢትዮጵያ ገዥ ቦታዎች
ከማከማቸቱም በላይ፣ በአዲስ አበባ፣ ከ20 እስከ 30 ሺ የሚደርሱት ሴቶችን ለጥፋት ተልዕኮው
አሰልጥኖ በየሕንፃዎቹ በነዋሪነት ያሰማራ መሆኑ ታውቋል።
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ወደ ፊት እንጂ፣ ወደ ኋላ የለም!
ወያኔን ከዚህ ዓይነቱ የአጥፍቶ መጥፋት ዝግጅቱ የገፋው ላለፉት 3 ዓመታት በተከታታይ ሕዝቡ
ከገዳዮቹ አፈሙዝ ፊት ለፊት በመቆም ለመግደል ሳይሆን፣ ሊሞትለት የሚችል የነፃነትና የማንነት ዓላማ
እንዳለው በማሳየት በከፈለው ውድ መስዋዕትነት፣ የወያኔን የአፈናና የዕመቃ መዋቅር በማሽመድመዱ፣
ወያኔ እንዳለፉት ሁሉ አዞ ማስገደል ባለመቻሉ፣ ከሁሉም በላይ ለሆዳቸው አድረው የነበሩ የሌሎች ነገድ
ተወላጆች ዘግይተውም ቢሆን፣ የወያኔን አጥፊ ዓላማ በመረዳታቸው፣ ወገናቸውን እንዳለፈው ሁሉ ታዘው
ለመግደል ፈቃደኛ ካለመሆናቸውም በላይ፣ በወያኔ የበላይነት ላይ ጥያቄ ማንሳታቸው ነው። ይህ ለወያኔ
መደፈር ብቻ ሳይሆን፣ በሥልጣን ሊቆይ እንደማይችል ከፍተኛ መልዕክት በማስተለፉ፣ ወያኔ ሥልጣኑን
ከሚያጣ፣ አገርና ሕዝብን ማጥፋት ተልዕኮው በመሆኑ፣ ይኸውና ጥፋትን በጥፋት ለማጣፋት ዝግጅቱን
አጠናቋል።
ሕዝባችን በአንድነት ከቆመ የወያኔ የጥፋት ዓላማ አንድም ጥይት ሳይጮህ፣ ቅጠል ሳይቀነጠስ፣
አጥፊዎችን በቁጥጥሩ ሥር ሊያውል የሚያስችል ኃይልም ብቃትም እንዳለው ይታመናል። ለዚህም
የሚያስፈልገው ሕዝባችን በሚኖርባቸው አካባቢዎች የውኃ ጋኖችንና ጉድጓዶችን በስውር ሌትና ቀን
በፈረቃ መጠበቅ፣ ታላላቅ ሕንፃዎችን፣ በኃይል ማመናጫና በድልድሎች አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችንና
የሚከናወኑ እንቅስቃሴዎችን ነቅቶ መጠበቅ፣ፀጉረ ልውጥ ሰዎችንና የየአካባቢውን ባለሥላጣኖች
እንቅስቃሴ መከታተል፣ለዚህም የመረጃ ልውውጥ በተቀላጠፈ መንገድ በመለዋወጥ ነገሮች ከቁጥጥር
ውጭ ከመውጣታቸው በፊት አስፈላጊውን ተገቢ እርምጃ መውሰድ ሊደርስ የሚችለውን ጥፋት
እንዳይፈጸም ፣ ከተፈጸመም ፈጥኖ ለመቆጣጠር ያስችላል። ለዚህም ተግባራዊነት ወያኔ ፋታ እንዳያገኝና
ያሰበውን በዕቅዱ መሠረት እንዳያከናውን ከወዲሁ ግፊቱን በተከታታይ ማድረግ፣ ጫናውን ማሳደግ፣
ወያኔ እንዳሰበውና እንዳሻው የጥፋት ዓላማውን ሊያከናውን እንዳይችል ቀልቡን ማሳጣት ለነገ የሚባል
መሆን የለበትም። ሕዝባዊ ትግሉ ወደፊት እንጂ፣ በየትኛውም መልኩ ወደኋላ መባል የለበትም።
ለዚህ ተግባራዊነትም በኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት የቆሙ የፖለቲካ፣ የሲቪክ፣ የሙያና መሰል
ድርጅቶችና ስብስቦች ከምንጊዜውም በበለጠ፣ ሕዝባችን በሚኖርባቸው፣ በሚውልባቸውና
በሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎች ሁሉ፣ የሰከረ ዓሣ እንዳያመልጠው ነቅቶ እንዲጠብቅ አስፈላጊውን መረጃ
ሳይዘገዩና ሳይዘናጉ ሊያደርሱት ይገባል። ኢትዮጵያ ከብተና ሕዝባችን ከጥፋት ለመታደግ ዛሬ በውስጥና
በውጭ የሚገኙት ተቃዋሚ ድርጅቶች ሲያትል ዋሽንግቶን ላይ ከ2/16 እስከ 2/19/18 ያደጉት ስብሰባና
የደረሱበት ድምዳሜ አበረታች በመሆኑ፣ ኅብረተሰባችን ሊደግፈው ይገባል። የጉባዔው ተሳትፊ
ድርጅቶችም ቃላቸውን ጠብቀው ወያኔ ያለመውና የተመኘው እንዳይሆን ከሕዝቡ ትግል ጎን በመቆም
ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ለግብ እንዲበቃ የበኩላቸውን ድርሻ ሊወጡ ይገባል።
የዐማራ ኅልውና መጠበቅ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው!
ኢትዮጵያ በሕዝቧ ተጋድሎ አንድነቷ ተጠብቆ ይዘልቃል!

የዐኅኢአድ ልሳን -መቅደላ

ልዩ ዕትም ፲፪ የካቲት ፳፫ ቀን ፪ ሺ ፲ ዓ.ም

