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ሥርዓተ አልበኝነት ከአገዛዙ የመጣ ነው
በአሁኑ ጊዜ እየታየ ያለው ስርዓተ አልበኝነት የዘፈቀደ ወይም የድንገት ሳይሆን ከራሱ ከአገዛዙ፤ከሥር ዓቱ የመነጨ ሆኖ
እናገኘዋለን ። አገዛዙ መረን ለቋቸው ሕዝብን በማንነቱ ለይተው የሚገድሉት ወሮበሎች፤ ተራ ነፍሰ ገዳዮች እንጂ ለማንም
ትግል የሚያካሂዱ አይደሉም። በጥቅሉ ሕዝብን ጠላት ብሎ ፍረጃ ወያኔያዊ አቅዋም ነው--ትግላችን ጸረ አማራ ነው ያለው
ዓይነት ። አማራ ሁሉ ጠላት ነው ያለው ዓይነት ። አማራና ክርስቲያንን በሜንጫ መግደል ነው ሲሉ የተደመጡት ዓይነት።
በጥቅሉ ሕዝብ ላይ ጥላቻ ማራገብ የሚያስቀጣ ወንጀል ሆኖ ሳለ ዛሬ ግን መድረክ ተሰጥቶት ይኸው ለጥፋት በር ከፍቶ
ሰተት ብሏል ።
ትግላችን ይቀጥል ስንል ሲደረግ የነበረው ሕዝባዊ ትግልን ይመለከታል ። ያን ትግል ለማስቆም አዲሱ ሹምና ጓደኞች
መጥተውብናል ። ተከስቶ የነበረውን የሕዝብ ተጨባጭ ህብረትንም በመሸራረፍ ላይ ናቸው ። ከመንጋው ጭጋግ
በስተጀርባ በተጨባጭ እየተሰራ ያለው ገንቢ ሳይሆን የነበረውን ቀጣይ፤ዕድሳት የተባለውም ራሱ ድሪቶ መሆኑን ያሳያል ።
ምን ገንቢ ክስተት አየን? ብሎ መጠየቅ ተገቢ ይሆናል ። እነማን ተሾሙ?ምን ሕባዊ ተሳትፎን አረጋጋጭ እርምጃ
ተወሰደ?ተብበራከተ ወይስ ቀነሰ? ወበጀለኞች ተያዙ ወይንስ መረን ተለቀቁ? ከልፍለፋ ባቻገር በተጨባጭ ምን ለውጥ
ለማየት በቃን ፡ከመሰረታዊ ችግሮች የምንላቀቅበት ጎዳና ተመረጠ? ወደ ሕዝባዊ መንግስት ቀና ጉዞ ተጀመረ ወይስ ባለህበት
ርገጥ ተጫነብን ? በፖለቲክው መስክ ጭፍን ምርቃና ገደል ብቻ ነው የሚከተው። ይሆናል፤ይመስላል፤ምናልባት፤ተስፋ
ወዘተ መጨረሻቸው አያምርም ። ምን ታየ ነው ጥያቄው ። ለዚህ ነው ለጠጫብጭ ጥያቄዎች ተጨባጭ ምላች መሰጠት
ያለበት ።የፍትሃ ስርአትና የህግ የበላይነት ሳይሆን የዱርዬዎችና ዘረኞች ስርዓት እየሰፈነብን ነው ። ዘግናኝ ወንጀል
እየተፈጸመ ለታሪክ ተጠያቂ እያደረገን ነው ማለትም ይቻላል ። ሹሙ ተጠያቂ ከመሆኑ ባሻገር አይደለሁም ካለም ቢያንስ
ሁኔታው ከእጃቸው አምልጦ ለጽንፈኞቹ ተገዢ ሆኗል ማለት ይቻላል ። ሀገር ወዳድ ወጣቶችን ማፈስ የመረጡት ሹሞች
ግን የጥላቻ አባወራዎችን አመቺ ሁኔታ የሰጡ ናቸው ብንል አንሳሳትም ።
ትግላችን ይቀጥል ስንል የወያኔን አገዛዝ ለማውደም የጀመርነውን ትግል እንጂ ዛሬ ግባችሁ ውሱን ነበር ብለው ሊያሳምኑን
እንደሚጥሩት ያለውን አይደለም ። የወያኔ ስር ዓት ተጠግኖ ይቀጥል ዘንድ ደሙን ያፈሰሰ ማንም የለም ማለት ይቻላል ።
ትግሉም ወያኔን ወደ አስጨናቂ ቀውስ የከተተው የህብረት ግል ሆኖ የወያኒነ ከፋፍለህ ግዛ ስላከሸፈም ነበር ። ትግሉን
ለማስቆም መነሳት እንደገና ህብን ወደ የጎጡ መመለስና ማናከስን ጠያቂ በመሆኑ ወያኔ በየአቅጣጫው ስር ዓተ አልበኝነትን
አራግቦ የርስ በርስ ግጭትን ለኩሶ ነበር ።ሹሞቹም ይህን አስቀጥለዋል እንጂ አላስቆሙም--ክፍፍሉና ግጭቱ ለስልጣናቸው
መቀጠልና መጠናከር ስለሚጠቅማቸው ። ከሹሞቹ ጎን በክብር እንግዳነት የተሰለፉት ደግሞ የስለምና ፍቅር ሀይሎች
ሳይሆኑ የግደለው ቁረጠው በደኖ አራባጉጉ ጭራቆች መሆናቸውንም ሁላችንም አይተናል ። ሊፈጽሙብን ለሚፈልጉትም
ግድያ የታሪክ ልብወለድ ፈጥረው በማስራጨት ላይ ናቸው ። ሹሙም ለስልጣን የሚያበቃቸው --ሁሉም ማለትም የሚቻል
ነው --በሕዝብ ጥላቻ የተካኑ ጉዲች ለመሆናቸው ዝርዝር ጠያቂ ሊመጣብን አይችልም ። የትግላችን ቅልበሳ በጉዞ ላይ ነው
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።የሕዝብ ትግል ተጠናክሮ ከቀጠለና ኢትዮጵያዊነት ከተጠናከረ፤ካልተሸረሸረ የፍልሰትና ክፍፍል ፍላጎታቸው ሊሳካ
አይችልም ። ለዚህም ነው በአሁኑ ጊዜ ግብግቡና ግጭቱ ሕዝባዊው ትግል ይቀጥል በሚሉትና ትግሉ አበቃ የነበረው አገዛዝ
ይቀጥል በሚሉት መሃል ሆኖ የሚገኘው ። የነአዜብና ደብረ ጽዮን የኢሕ አዴግ አገዛዝ ይቀጥል የሚሉትና የሚሾሟችው
ለውጥ ፈላጊና አምጭ አይደሉም ።ለራሳቸው ስልጣን ጥቅም የመጡና በባእዳን የተፈበረኩ ጉዶች ናቸው ። ሀገር
ወዳዳነታቸው አፋዊና ማደእናገሪያ ብቻ ነው ። ለዚህም ነው ህገወጥነትና ስር ዓተ አልበኝነትን መድረክና ለም መሬት
ሰጠው ያሉትና የሕዝብን ስጋትንም የጨመሩት ።
ትግላችን ጠላትና ወዳጅን የለየ በመሆኑ ጥንካሬን ሊይዝ ችሎ ነበር ። ይህን ያደፈረሱት ትግሉን ከማዳከም አንጻር ጠቃሚ
ሆነው ስላገኙትም ነው ። ባእዳኖች ደግሞ ተገዢ የሆነላቸው ወያኔ እንዳይወድቅ ፈላጊ ነበሩና/ናቸውናም ተከላካይ
ሆነውለታል ። የአሜሪካ የታወቁ ቅጥረኞች ለሹሙ አማካሪና ደጋፊ ሆነው ብቅ ብቅ ያሉት በቂ ምስክር ነው ። ሹሙም
የተመረጠው በሕዝብ ሳይሆን በአሜሪካ መሆኑ ምስጢር አይደለም ። የነሳውዲም ድጋፍ የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም
ለሚያስጠብቅ የሚሰጥ እንዳማይሆንም እናውቃለን ። በከፍተኛ ደረጃና በረቀቀ መልክ እየተካሄደብን ያለው የፕሮፕጋናዳ
ዘመቻ፤የተክለሰውነት ግንባታ፤ የሀሰት ዜና ስርጭት፤ የአድርባዮች ርብርብ ወዘተ ሁሉ ይህ ሂደት የነማን ሴርና ለትግልም
ጸር መሆኑን ያስገነዝብናል ። የሰፈነውም ስርዓተ አልበኝነትና ሀግወጥነት ከአገዛዙ ጋር የተዋሃደና በነሱም የተቀሰቀሰና
የተደገፈ መሆኑም የሚታይ ነው ። ይህንን መድጋገሙ ይቆም ዘንድ ሁሉም አደብ ገዝቶ ለመንጋው ጫጫታ ጆሮ ሳይሰጥ
ለትግሉ መቀጠልና ለወያኔ ኢሕ አዴግ መወገድ--መታገል ይገባዋል ። የሽግግርን ሂደት ትርፍና ቅንጦት አድርገው ሊያቀርቡ
የተሰለፉት ሁሉ ባለው ስር ዓት ተጠቅመው የነበረውን ሊቀጥሉ--አልሸሹም ዞር አሉን ሊያሰፍኑብን ቆርጠው የተነሱ ናችው
። ወያኔን በወያኔ ለመተካት ማንም አልተሰዋም ። የአንዱን የበላይነት በሌላ የበላይነትም ለመተካት ማንም ሕይወቱን
አልገበረም ። ለፍትህ ስር ዓት፤ለሕዝባዊ መንግስት፤ ለህግ የበላይነት፤ለእኩልነትና ዴሞክራሲ፤ለኢትዮጵያ አንደነት ነው
ለዓመታት የታገልነውና ከዚ ግብ ሳንደርስ ትግል ማቋረጥ ወይም ሞግዚት መቀበል የሚባል ሊኖር አይችልም ።የሕዝብን
መብትና ሚና ቀምቶ እኔ/እኛ አሸጋጋሪ እንሆናለን እሚለውንም ልናስተናግድ መጠበቅ የሌለበት ነው ። በየታሪክ ማጠፊያው
ወንበድበድ የሚል ሕዝብ ሀገሩንም መብቱንም የሚያጣ መሆኑን ደግሞ መረጃ አምጡ የሚለን ኢትዮጵያዊ መኖርም የለበት
ብንል ትክክል ነን ።
የሕዝብ ጠላት ስርዓቱ ነው። ሌሎች ሕዝቦች አይደሉም ። ስለዚህ ሌኦችን እንደ ጠላት ፈርጆ ለመጉዳት መነሳት መጣር
ወንጅልና ሀገርንም በከፍተና ደረጃ የሚጎዳ ነው ።የኢትዮጵያ አንድነት ጠላቶች የሚያቀነቅኑት ነው፤ጸረ ኢትዮጵያ መርዝ
። ይህንን ሕዝብ ነቅቶ አውቆ ከስህተት ራሱን ማራቅ ይኖርበታል ማለት ነው ። የጥላቻ አባወራዎች አገዛዙ በፈጠረላቸው
አመቹ ሁኔታ ለመጠቀም በመሮጥ ላይ ናቸው ። ሕዝብን እርስ በርስ ለማጫረስ ብሚያደርጉት ሩቻ ወያኔ ራሱ እስትንፋስ
ሰጭ ሆኖ ተሰልፏል ። ሕዝብን ወደ የጎጡ ሊሸነሽኑና ኢትዮጵያዊነትንም ሊክዱ ሊያዳክሙ የተነሱትም--ወደዱም ጠሉም- የዚሁ ዘመቻ አካል ናቸው ።ማልትም አንድነታችንን የማጠናክሩ ትግላችን--ግዳጃችን ከመችውም ጊዜ በበለጠ ቀዳሚ ሆኖ
ይገኛል ማለት ነው ። በጋራ ለሀገራችን ለመብታችን ሁሉ--ለስር ነቀል ለውጥና ዴሞክራሲያዊ ሕዝባዊ መንግስት--መታገ ል
መቀጠል አለብን ። ያሉ ልዩነቶችን ለማርገብና ይጋራ መፍትሄ ለመሻት፤ሁሉንም ጥያቄ ለማስተናገድ የሽግግር ሂደት መኖሩ
ወሳኝ ነው የተብላእውም ለዚሁ ነው ።ወደ ክፍፍልና ግጭት ማምራት እንዳይኖርብን ። ሹሞቹ ግን ሚናቸው ያለፈውን
የተጠላውን ማስወገድ ሳይሆን ማስቀጠል ነውና የሽግግርን ሂደት እነሱ ሆኑ ባዕዳን አለቆቻቸው ሊቀበሉት የሚችሉ
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አይደለም። በትግል ነው ይህን ሽግግር እውን ልናደርግ የምንችለው ። በስህተትም ሆነ ባለማወቅ የሹሞቹን አማራጭ
ሊያጅቡ የተነሱትም እርምት አድርገው ከሕዝብ ምርጫ ጎን መቆም እንዳለባችው ዳግም እናሳስባቸዋለን።ከወያኔ አገዝዝ ጎን
መቆምን ለወያኔና ጭፍሮቹ ፤ ለባንዳዎችና የታሪክ ትቢያዎች ትተው ቀናውን የሕዝብ ጎዳና እንዲመርጡ አደራ እንላለን ።
ለሕባዊ የሽግግር ሂደት ሊታገሉ የሚፈልጉሁሉ ጋር ለማበርና ለመታገል ያለንንም ዝግጁነት እንገልጻለን ። ስር ነቀል ለውጥ
ያስፈልጋል፤በትግላችንም እውን ይሆናል ።
ጸረ ወያኔ ጸረ ኢሕአዴግ ትግላችን ተፋፍሞ ይቀጥል ! ድል ለኢትዮጵያዊነት !
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