ሕዝቡ ከመደለል መቼ ይዳን ትላላችሁ?
ዛሬ ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች እንደሆነ ካልታወርን በቀር አቅጣጫውን መለየት ቀላል ነው።
አገሪቱን እንበጣጥሳለን ብለው ነፍጥ ያነሱት ሻቢያ፤ ወያኔና ኦነግ ደርግን ተክተው በማዕከላዊ
የስልጣን መንበር ላይ ሲመጡ ጫካ ሆነው በደረሱት ስምምነት መሰረት 1/የዔርትራን ነፃነት
ሕጋዊ አድርጎ በመቀበል የዓለም ኅብረተሰብ ለአዲስ አገር ዕውቅና እንዲሰጥ በኢትዮጵያ ወጪ
ብሎም ዲፕሎማሲ ድጋፍ ማድረግ 2/አንድነትን ከሥር መሰረቱ ለማናጋት ያልተዘጋጀውን ሞኝ
ሕዝብ በጎጥና ቕንቕ ከፋፍሎ "የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች" የሚል ሕገ መንግስት በማውጣት
የክልል መንግስቶችን ማዋቀር 3/ለሀምሳ ዓመት አገሪቱን በማስተዳደርና በማፈን የወያኔንና ኦነግን
የመጨረሻ አላማ እውን ማድረግ ቁልፍ ስራቸው ለማድረግ ነበርም/ነውም።
የዔርትራን ነፃነት ቀድመው አረጋገጡ። ከዛም የተቀረውን የአገሪቱን ሕዝብና መልክዐምድር
ወያኔ እ አ አ በ 1978 ዓ/ም በለጠፈው ማኒፌስቶ የግዛት ይገባኛል ድንጋጌው ላይ የተዘረዘሩትን
መሬቶች ከአማራው የጎንደርና ወሎ በጉልበት ቆርሶ ወሰደ። ለተባባሪው ኦነግም በጣም ሰፊ የሆነ
ግዛት ሲያስረክበውና ያልነበረ "ኦሮሚያ" የሚባል አገር ሲፈጥርለት በዚሁ አዲስ ፈጠራ ክልል
መተዳደሪያ ሕገ መንግስት ላይ "ወደፊት የሚካተቱ ግዛቶች" የሚል አንቀጽ እንዲካተትና አማራ
ተብሎ በተሰየመው ውስጥ "የኦሮሚያ ልዩ ዞን" የሚባል እንዲካተት ተደረገ። ይህ እኩይ አጥፊ
ድራማ ሳያበቃ በውስጠ ታዋቂ ሕወሐትና ኦነግ በደረሱት ስምምነት በምርጫ አሳቦ ኦነግ ሾልኮ
ከጥምሩ ወጥቶ ሄደ የሚል ፕሮፓጋንዳ ተለቀቀና በውሸት ሁለቱ ወዳጆች ጠበኞች ሆኑ።
በሚስጥር ስምምነታቸው ወያኔ ከሁሉም በላይ ትግራይን "በጦርነት የተጎዳ" በሚባል ሽፋን
በመሰረተ ልማት ማለትም በዘመናዊ አስፋልት መንገዶችና ድልድዮች፤ በአውሮፕላን ማረፊያ፤
በባቡር መስመር ዝርጋታ፤ በሀይል ማመንጫዎች፤ በመስኖ እርሻ ግድቦች፤ የዘመኑ የህክምና
ሳይንስ ባፈራቸው መሳሪያዎች በተሞሉ በአገሪቱ የሌሉ ሆስፒታሎች፤ በቤተ ሙከራ የበለጸጉ
የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ት/ት ቤቶች፤ ዩኒቨርሲቲዎች፤ የመኪና መገጣጠሚያን ጨምሮ ልዩ
ልዩ ፋብሪካዎች፤ ከትቢያ ተነስተው ዛሬ ላይ አንቱ የተባሉ በአገሪቱ መስፈርት ትላልቅ ዘመናዊ
ከተሞች፤ ከክልል ደረጃ በላይ በነጻነት ከውጭ አገር መንግስቶችና ዓለማ አቀፍ ድርጅቶች ጋር
ግንኙነት የማድረግ ስልጣን ያለው የትግራይ ክልል መንግስት ወዘተ. እውን እስከ ማድረግ ላይ
ደርሰዋል። ባጭሩ ፖለቲካውንና መከላከያ ሀይሎች እንዲሁም ስለላውን ብቻ ሳይሆን የወጪና
ገቢውን ንግድ ሙሉ በሙሉ በመሀል እጃቸው አስገብተዋል። በዚህ ረገድ ዕቅዳቸውን እውን
ለማድረግ ስልጣን ለ 25 ዓመት ለማንም ሳያጋሩ በፈላጭ ቆራጭነት ለመግዛት እንዲችሉ ኦነግ
ትብብሩን ያለምንም ማወላወል እንኩ ብሎ እስከ ዛሬ ሲኖር ከረመ።
ለምን ይህ ሆነ ብሎ በየዋህነት መጠየቅ አስፈላጊ ቢሆንም ገዢዎቹ በስምምነታቸው ቀጣዩን
ሀያ አምስት ዓመት ኦነግ "ኦህዴድ" በሚል ስም አገሪቱን እንዲመራ ያደረጉትን ውለታ አሁን

በተግባር መዘወር ጀምረዋል። በጣም የሚገርመው የጉልቻ ለውጥ ከተደረገ ወዲህ ባገር ቤትና
ውጪ ያለው ተቃዋሚ ነኝ የሚለው በአመዛኙ ሆ! እያለ ወያኔ የወደቀ ዓይነት አስመስሎ ዛና
ማለት እየወሰደ ያለው አዘናጊ እንቅስቃሴ ነው። ለመሆኑ "ግዜያዊ አስቸኩዋይ አዋጁ" ለምን
አልተነሳም ብሎ የጠየቀ አለን? ወታደራዊ አመራሩ የወያኔ በሆነባት አገር ለውጥ ታይትዋልን?
የደህንነትና ስለላ መዋቅሩን ወያኔ አይደለም ፈጥሮ የያዘው? ለኢኮኖሚው ቁልፍ የሆነው አየር
መንገድ የትግራይ መፈንጫና መጠቀሚያ አይደለምን? የዔርፖርቶች ድርጀትን፤ ብሔራዊና
ልማት ባንክን፤ የቡናና ሰሊጥ ሽያጭን ጫትን ጨምሮ፤ የስምንተኛ/አስረኛና አስራሁለተኛ ክፍል
መልቀቂያ ፈተናዎችን፤ የፌደራል ፖሊስን፤ ወዘተ. ውትብትብ አድርጎ የተቆጣጠረው ወያኔዎች
“ትግሬዎች" ብቻ አይደሉም? ለመሆኑ ለውጥ መጣ የሚባልለት የኦነግ ወይም "ኦህዴድ"
አመራር ከፍ ሲል የተጠቀሱትን ከትግሬዎች የበላይነት አላቆ ለሌሎቹ አከፋፍሎዓልን?
እየታየ ያለው "ኢትዮጵያ" የሚል ቅስቀሳ ብቻ ነው። የታሰሩት ታጋዮች መፈታት እኮ ቀደም
ሲል በሕዝቡ ተቃውሞ ግለትና መስዋዕትነት አገዛዙ ተገዶ ያደረገው እንጂ ሌላ ምክንያት አለው
ብሎ የኦነግን ወይም "ኦህዴድን" ዘመን ማወደስ ትክክል አይመስለኝም። ለመሆኑ በሕዝባዊው
ተቃውሞ ተጎዱ ለተባሉ የወያኔ ትግሬዎች ንብረቶች ለዛውም ከአገሪቱ በተዘረፉ ካሳ እንዲከፈል
ሲደረግ በግፍ አጋዚ ለጨፈጨፋቸው የመብት ታጋዮች በተለይም በአማራና ኦሮሚያ የተከፈለ
ቤሳ ቤስቲኒ ይኖር ይሆን? ሕዝቡ አደባባይ ወጥቶ በነፃነት ድምፁን እንዲያሰማ አዲሱ የአገሪቱ
አመራር የለወጡት ነገር አለ? አማራው እንደገና ይፈናቀል የለምን? ለዛውም ከራሱ ኦሮሚያ
ክልል? በኦሮሚያ በወጣው ሕግ "ኦሮሚያ የኦሮሞ ሕዝብ ብቻ ነች" የሚለውንስ ትዝ ይላችሁ
ይሆን? መመረጥና በክልሉ ሲቪል ሰርቪስ መቀጠርስ የሚችለው ኦሮሞ የሆነ ብቻ አይደለምን?
ምንም መሰረታዊ ለውጥ ሳይመጣ ጫጫታው በጸረ ወያኔ ትግሉ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ስላለው
ሁሉም ተረጋግቶ በጥሞና ነገሮችን መከታተልና ማጣጣም ሲቻልና እውነትም ጠቃሚ ለውጥ
የሚያመጣ ከሆነ ወይም ካልሆነ ደግሞ በግዜ ላይ ተሞርኩዞ መንቀሳቀሱ ቢመረጥ የሚሻል
ሳይሆን አይቀርምን? "የጅብ ችኩል. . . “ የሚባል ነገር እኮ አለ። ጥንቃቄ ማስቀደሙ ቢመረጥ
ባገሪቱ የሚያስፈልገውን ለውጥ ለማምጣት ስልት ለመዘየድ ይረዳል።
በጠ/ሚኒስትሩ ፅህፈት ቤት የተቀመጡትን ሀላፊዎች ብቻ በማየት አሁንም ወያኔ ሕወሐት
የአመራር ቆብ እንዳላወለቀች ማረጋገጥ ይቻላል። የሰባዓዊ መብት ኮሚሽን የሚባለው ሳይቀር
በትግሬዎች የሚዘውር ሆኖ አንድ ብሔር ላይ ተነጣጥሮ ለሃያ ሰባት ዓመት በተካሄደው የዘር
ማጥራት ወንጀል እንዳልተፈፀመ የሚደነፋ አሰራር መቼ ገደብ ተደርጎበት ተለወጠ? አማራው
በቅማንት ላይ ግፍ ሰራ ብሎ የሀሰትና ፈጠራ ሪፖርት አልሰራም? የመጀመሪያውን የአማራ መጤ
ደውል ያሰሙት የኦነግ አመራሮች ሌንጮ ለታና የመጀመሪያው የወያኔ የማስተዋቂያ ሚኒስትሩ
ዲማ ነገኦ መላ አካላቸውና ህሊናቸው በተጨፈጨፉት አማራዎች ደም ተነክረው እያሉ ዛሬ
ተመልሰው አዲስ አበባ ለድርድር ገቡ ተብሎ የሚወደሰው ኦነግ ከትግሬዎቹ ወያኔ ጋር አብሮ
የሸረበውን ጥፋት እንደመካድ ወይም እንደመርሳትም ይቆጠራል።
አብነት ሁነኛው ነኝ!

