ሕዝባዊ እምቢተኝነትና ውጤቱ
በሁለት ሳምንት ግዜ ውስጥ አሁን ያለው አክራሪ ዘረኛ አገዛዝ ለ 25 ዓመት
ገጥሞት በማያውቅ ሁኔታ ተቃውሞዎችን ሲያስተናግድ ሰንብትዋል። ለፈረ
ንጆቹ ብሔራዊ ጥቅም የአገሪቱን ወታደሮች በሶማሊያ እየገበረም በሚቸረው
ገንዘብ ራሱን ካለመው በላይ እስከ አፍንጫው ድረስ አክብሮት የባለስልጣኖ
ቹን ቤተሰቦች በአሜሪካና ሌሎች አገሮች ተንደላቀው እንዲኖሩም አጋጣሚው
ን በሚገባ እየተጠቀመበት ይገኛል። ፈረንጆቹም . . . ላሽ አሽከር በማግነታቸው
ስለተደሰቱ የገንዘብ፤የወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ድጋፋቸውን እየሰጡት ይገኛ
ሉ። በዚህ ሁሉ እንክብካቤ ልቡ ስላበጠበት በማን አለብኝነት እገዛዋለሁ የሚ
ለውን ሕዝብ ንቆና ረግጦ እንዳሻው ሲጨፍርበት መኖርን የሙጥኝ ብሎ ወደ
ፊት መራመዱን ቀጥሎበታል።
አብሮ ተጋብቶና ተዋልዶ እንደዚሁም በክፉና በደጉ ተደጋግፎ ይኖር የነበረውን
ሕዝብ በዘር፤በቁዋንቁዋና በሀይማኖት ከፋፍሎ በማካለል እርስ በርሱ እንዳይግ
ባባና በሆነውና ባልሆነው እንዲናከስ ክልሎችን አዋቅሮ አገሪቱን በታትኖ የራሱ
ን ቤት በአፍሪካ ምድር ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ ሁኔታ በመሰረተ ልማ
ት፤በጤና፤በት/ት፤በኢንዱስትሪ፤በጦር ሀይል፤ ወዘተ. አስውቦና አጠናክሮ ዛሬ
ላይ ትግራይ የኢትዮጵያ የስልጣኔ ማዕከልና ምሳሌ እንድትሆን ከማድረጉም በ
ላይ ትግሬዎች በግለሰብ ደረጃ በአገር ቤትና ውጪም ሀብታሞች ሆነው በተቀ
ረው ሕዝብ ላይ ዳንኪራ ሲጨፍሩበት ይታያሉ። ይሄው ጠባብ መርዘኛ እባብ
ሊያሳካ ያልቻለው ነገር ቢኖር ትግርኛን የአገሪቱ ቁዋንቁዋ ማድረግና በራሱ ዘ
መን ተወልደው በርሱ የውሸት ተረት ተረት የት/ት ፖሊሲ ተኮትኩተው ያደጉ
ትን የ 25 ና ከዛም በታች እድሜ ውስጥ ያሉትን ወጣቶች ማሳመን አለመቻሉ
ዋነኞቹ ናቸው ማለት ይቻላል።
እነዚህ ልጆች ናቸው በዚች ሁለት ሳምንት በአማራና በኦሮሚያ ክልል በሚባሉ
ት አደባባይ ወጥተው ዞር በልልን፤ በቅተህናል፤ አንፈልግህም፤ አቅለሸለሽከን፤
የሰባአዊና ዲሞክራሲያዊ መብታችንን ከእንግዲህ በምትነዛው የቅጥፈት ፕሮፓ
ጋንዳና በታጠከው ዘመናዊ መሳሪያ የምታስፈራራን ግዜው አልፎብሀል ወዘተ.

በማለት ብሶታቸውን ዓለምን ባስገረመና ባነጋገረ መንገድ በአገሪቱ አለ የሚባ
ለው ሰላምና የኢኮኖሚ አድገት የበሬ ወለደ ወሬ መሆኑን መስዋዕት ሆነው እ
ርቃኑን እንዲሆን ያጋለጡበት። በዚሁ ረገድ ባገሪቱ ስልጣን ላይ ያለው መንግ
ስት ሰው በላና ኢዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያራምድ መሆኑን በዓለም ዙሪያ
እንዲታወቅ ወጣቶቹና አብረዋቸው የታደሙት ወላጆቻቸው ያደረጉት አስተ
ዋፆ ቀላል አይደለም። ካሁን በሁዋላ ፈረንጆቹም ቢሆኑ ውስጥ ውስጡን ዲፕ
ሎማሲያዊ መንገድን ተከትለው ባገዛዙ ላይ ጫና ማሳደራቸው አይቀርም።
አጥፍቶ ጠፊውን ስርዓት በሚገባውና በሚረዳው መንገድ ከባድ የፖለቲካ ኪ
ሳራ ሊያደርሱበት የቻሉ ሕዝባዊ ሰልፎች መደረጋቸውን ማናችንም አንክድም፡
ገዢዎቹም ከእንግዲህ ወዲህ አገሪቱን በሰላም ለማስተዳደር ወኔያቸው ስለተሰ
ለበ እንደሚከብዳቸው ወያኔና አብረውት የሚያጨበጭቡት ተለጣፊ ባንዳዎች
ላንዴና ለመጨረሻ ግዜ ተገንዝበዋል ለማለትም ያስችለናል፡፡ ይህም ክስተት በ
ሀላፊነት ያለስልጣን ተኮፍሰው በገደል ማሚቶነት ፍርፋሪ የሚወረወርላቸው
ሰዎች በልባቸው ፍራቻ፤ድንጋጤ፤ያለመረጋጋትና ከነገ ዛሬ የሚያመልኩት የት
ግሬው አገዛዝ ይወድቃል ብለው እምነት ስለሚላበሱ ቀስ በቀስ በደርግ ዘመን
ባለስልጣኖቹ ባገኙት ቀዳዳ ሁሉ ተጠቅመው እንደኮበለሉት አሁንም ተመሳሳይ
በሆነ መልኩ መሸሽ እንደሚጀምሩ ሳይታለም የተፈታ ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ
አማራው ''አክ እንትፍ'' ብሎ የተፋቸውና ራሳቸውን ብ አ ዴ ን የሚሉት ተልካ
ሻና አሞተቢሶች ከሚገባው በላይ ስለበረገጉ በቅርቡ አንድ ሁለት እያሉ መንጠ
ባጠባቸው የማይቀር ሀቅ ነው።
በአጭሩ አማራውና ኦሮሞው ያደረጉት ተጋድሎ በታሪክ ታላቅ ስፍራ የሚይዝ
ያገሪቱ ሀቅ ሆኖም ተመዝግቦአል። ነገርግን ወያኔ ከፍተኛ ወታደራዊ እርምጃ በ
መውሰዱ ለግዜውም ቢሆን አመፁ ጋብ ወደማለት ያደላ ይመስላል፡ ይህ ማለ
ት ደግሞ አመድ ሆኖዋል ማለት አይደለም፡ ከእሳት ነበልባልነት ፍሙ ሳይጠፋ
ቆስቁዋሽ እስከሚያገኝ አድፍጦ በሚጠባበቅበት ሰዓት ላይ እንገኛለን፡፡አሁን አገ
ዛዙ በጎንደር ብቻ ከ 300 በላይ ሰዎችን በእስርቤት ያጎረ ሲሆን በደብረታቦር፤
በባህርዳርና ሌሎችም አካባቢዎች ገና በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወጣቶችን ዘብጥያ
ወደሚጥልበት፤በድብቅም ንፁሀንን አፍኖ የሚያጠፋበት ወቅት ላይ ተጠምዶ
ለመናገር በሚከብድ መልኩ ከፍተኛ እልቂትና ግፍ በታጋዮች ላይ መፈጸሙ የ

ማይቀር ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ አዲስ ስርዓት የጠማው አማራ፤ኦሮሞ፤ እን
ዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች በትግሉ ያልተሳተፉ ዜጎች ንቁ ሆነው የሚሰሙት
ን፤የሚያደምጡትን፤የሚያዩትን ወዘተ. ለውጪ የሰብአዊ መብት ተቆርቁዋሪ
ተቁዋሞችና የዓለም ሚዲያዎች መረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል ከእንግዲህ
ዝምታ ቦታ አይኖረውም።
ሌላው ጉዳይ ከአመፁ በስተጀርባ የአገር መከላከያ የሚል ስም የተለጠፈባቸው
ና በአመራር አቅራቢያ ሊገቡ የማይችሉ እንደሆነ ሁሉም በትግራይ ሰዎች ተው
ተብትቦ መያዙን በግልጽ የሚያውቁት ከሌሎች ነገዶች የመጡት ወታደሮች በ
ተለይም አማራዎቹና ኦሮሞዎቹ ወገኖቻቸው በአደባባይ በአጋዚ ጦር ያለርህራ
ሄ ሲመቱ ዝምታን መምረጣቸው ያነጋገርኩዋቸው ሰዎች እጅጉን አሳሳቢ ሆኖ
ያገኙት መሆኑን ገልፀውልኛል። የፌደራል ፖሊስ የሚባለውም ለእርሱ የተሰጠ
ው ስራ በአጋዚዎች ሲተካ ተልኮዬ ምንድር ነው ብሎም አለመጠየቁ ዞሮ ዞሮ
ያንድ ጎሳ አባሎች አገሪቱን በሙሉ ስልጣናቸው እንዳሻቸው የሚያሽከረክርዋት
መሆኑን ያለምንም ጥርጥር በማስረገጥ እንድናውቀውና እንድንኮማተር ወያኔ
ራሳችን ላይ ተፈናጦ መቆሙን ወደድንም ጠላንም አሳውቆናል።
ወጣቱን ብቻ ይዞ ለውጥ ማምጣት ዘበት ሊሆን ስለሚችል ለወጣቱ ምሰሶ ሊ
ሆኑት የሚችሉትን የስርዓቱን ታጣቂዎች ማለትም ትግሬ ያልሆኑትን በፀረ ወያ
ኔ ትግል ጎራ እንዲቀላቀሉ መዘየዱ የሰሞኑ ያገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ያመላከተን
ይመስለኛል። ሌላው ወደፊት በአደባባይ የሚደረጉ ሕዝባዊ እምቢተኝነቶች በ
ትኩረትና ግልጽ በሆነ አንድ ዓላማ በመነሳት የወያኔ መጨቆኛ ተቁዋሞችን አ
ልሞ በማውደም አገዛዙን ገዝግዞ መጣል ላይ ማነጣጠር ያሻል። ይህም ማለት
የተለጣፊ ቡድኖችን ዋና ዋና ጽ/ቤትችን፤የፖሊስና ሌሎች ፀጥታ ሀይሎች ጣቢ
ያዎችን፤የሚገለገሉባቸውን ተሽከርካሪዎች፤የቅጥፈት ፕሮፓጋንዳ የሚነዛባቸው
ን የሚዲያ ማእከሎችን፤ወደ ተቁዋሞቹ የሚገቡትን የስልክና መብራት ገመዶች
ን፤የውሀ መስመሮችን፤ ወዘተ. የማጥቃትና ማኮላሽት ትግል ላይ ትኩረት ቢሰ
ጠው ውጤታማ ለመሆንና ወያኔን ከስረ መሰረቱ ለማንገዳገድና ወይ እጁን
ለብሔራዊ ድርድር እንዲሰጥ አለበለዚያ ደግሞ ከናካቴው ማውደም ወደሚ
ቻልበት የትግል ከፍል መዘዋወር ይቻላል የሚልና ጎልቶ የሚወሳ አመለካከት
ያላቸውን ሰዎች ከሶሞኑ ገጥመውኛል። (አብነት ሁነኛው ነኝ!)

