አንድ የአዲስ አበባን ወንዝ ዳረቻ ከማስዋብና የኢትዮጵያውያንን
ሕይወት ከመታደግ የቱ ይቀድማል?
(እያሱ ወልደ-ነ ጎ ድጓድ)

ኢህአዴግ በማስመሰል የራስ ገጸታ ግንባታ ላይ በማተኮር ሀገራችንን ለሩብ ክፍለ ዘመን
ሲቀልድባት ኑሯል፡፡ የኢትዮጵያውያን መፈናቀልና ሞት የእለት ከለት ክስተት ሆኖ
በኖረባት ሀገር የብሄረ በሄረሰቦች በዓል በማለት በውሎ አበል በተደለሉ የክልል ተወካዮችን
በመጠቀም አታሞ ሲያስደልቅ ኑሯል፡፡ ሥራአቱ በተከተለው ዘረኛ ፖለቲካ እናቶች
በልጆቻቸው ሞት የደም እንባ እያነቡ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አብቧል እያለ በየመድረኩ
ሲያደነቁረን ኑሯል፡፡ ዙጎች የእለት ከእለት ጉርሳቸውን መሸፈን ተስኗቸው አገር ጥለው
ሲሰደዱ ኢትዮጵያ ታምራዊ በሆነ እድገት ጎዳና ላይ ትገኛለች እያለ ዚያፌዝ ኑሯል፡፡
አሁንም ለውጥ አለ እያለ የሚቀልደው የባለጊዜ ቡድን የተለመደውን የማስመሰልና
የራስ ገጽታ ግንባታ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ ስራየ ብሎ ይዞታል፡፡ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ
በሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ብዛት ከፍተኛውን ቁጥር እንደያዘች አለም አቀፍ መረጃዎች
ያሳያሉ፡፡ የአብዛኞቹ ተፈናቃዮች ሁኔታም እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዳሉ ተፈናቃዮች
ራሳቸው በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በየጊዜው እየገለጹ ይገኛሉ፡፡ ከጠቅላይ ሚኒስተሩ
ቤተ-መንግስት አጠገብ የሚገኙት የለገጣፎ ተፈናቃዮች አሁንም ሜዳ ላይ እንደተበተኑ
ነው፡፡ እናቶች፤ አራሶች፤ የነገ ሀገር ተረካቢ እንቦቀቅላ ህፃናት፣ እርጉዞች፣ አሮጊቶችና
ሽማግሌዎች በጋውን ሙሉ ጸሀይና ብርድ ሲፈራረቅባቸው እንደከረመ አሁን ደግሞ
የክረምቱ ብርድና ዝናብ እየተፈራረቀባቸው ይገኛሉ፡፡
በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ ተፈናቃዮች የእለት ጉርስ እንኳ በበቂ ሁኔታ እያገኙ አይደለም፡፡
ትርፍ አምራች የነበሩ አርሶ አደሮ ተመጽዋች ሁነዋል፡፡ መንግስት ያለ የሌለ አቅሙን
ተጠቅሞ አርሶ አደሮቹን የዝናቡ ወቅት ሳያልፍ ወደ አምራችንት በሚቀየሩበት ሁኔታ
ላይ ግንዘቡንና ጊዜውን ማዋል ይጠበቅበት ነበር፡፡
አሁን ለኢትዮጵያ አንገብጋቢው አጀንዳ
የሰፈር ቆሻሻ መሰብሰብ ሳይሆን
ለኢትዮጵውያን መፈናቀል፣ ሞት እና ጸረ-ኢትዮጵያ በሆነው ስርአት ላይ መሰረታዊ
ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ እርምጃዎችን መውሰድ ነበር፡፡ የአንድን የዲስ አበባ ወንዝ
ዳርቻ ለማስዋብ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ለማባከን ከመዘጋጀት በሞት አፋፍ ላይ
የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን መታደግ መቅደም ነበረበት፡፡ ሰላም ካሰፈነ ፤ እውነተኛ ፍቅር
በመካከላችን ስር ከሰደደ ነገ አይደለም አዲስ አበባን መላው ኢትዮጵያ ለማስዋብ
ጊዜም አቅሙም አለን፡፡ የዜጎቻችን ህይወት ካለፈ ግን መመለስ አንችልም፡፡
በእርግጥ የባለጊዜው ቡድን የቢሊዮኖች ፕሮጀክት ቀርጾ መንቀሳቀስ የፈለገው አዲስ
አበባን ለማስዋብ አይደለም፡፡ አንደኛው ለጊዚያዊ የገጽታ ግንባታ ሲሆን ዋናው ግን
ህወሓት በአባይ ግድብ ስም ሀገር ስለዘረፈና ሀገሪቱን የማትወጣው እዳ ውስጥ

እንደከተታት ሁሉ የኦዴፒ/ኦነግ ቡድንም ከባንክ ዘራፋው በተጨማሪ በዚህ ፕሮጀክት
በቢሎዮኞች የሚቆጠር ብር መዝረፍ ነው፡፡ በዚያውም ኢትዮጵያ በእዳ ውስጥ ተዘፍቃ
ህልውናው እንዲያበቃ ለማድረግ ነው፡፡ በኦነግ ቁጥጥር ስር የዋለው የኢትዮጵያ ንግድ
ባንክ ግማሽ ቢሎዮን ብር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስም ከኢትዮጵያውያን ጉሮሮ ነጥቆ
በአብይ ለሚመራው የኦነግ ክንፍ አስርክቧል፡፡ አሁን ደግሞ ለሙስና ምቹ የሆነው
የኢትዮጵያ ህዝብ በእራት ግብዣ ስም አምስት አምስት ሚሊዮን ብር እያዋጣ ይገኛል፡፡
ለህዝብ የሚያስብ አመራር ቢኖር ኑሮ የተሰበሰበውን 1.275 ቢሊዮን ብር በሞት አፋፍ
ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በመታደግ ታሪካዊ ሰራ ይሰራ ነበር፡፡
ሴረኞች ይሸነፋሉ፤ ኢትዮጵያም ተቅጥላለች!

