ከወያኔ ምን አተረፍን？
ከተስፋየ ታዯሰ (ኖርዌ)
ኢትዮጵያ ሃገራችን 3000 ሺህ ዘመን ታሪክ ባሇቤት ብትሆንም ያሇመታዯሌ ሆነና ዛሬ ድርስ ጥሩ መሪ
አሊገኘችም። ወያኔ የዯርግን ስረዓት ጥል የስሌጣን ኮርቻዉ ሊይ ሲቀመጥ ሰፊዉ የኢትዮጵያ ህዝብ አሜን ብል
ተቀብልት ነበር። አበው ሲተርቱ እዉነትና ንጋት እያዯር ይጠራሌ እንዯሚለት የወያኔ ድብቅ የፖሇቲካ አጀንዳ
እያዯር ፍንትው ብል መታየት ጀመረ። ዘር ከዘር መሇያየትና ማጋጨት ሇከፋፍል መግዛት ፖሉሲው ይመች
ዘንድ፣ በእምነት ሊይ ጣሌቃ መግባት እንዲሁም ሇዘመናት በመቻቻሌ የሚታወቁትን ሁሇቱን ታሊሊቅ
ሃይማኖቶች ክርስቲያኑን ከሙስሉሙ ጋር ማጋጨት እንዲሁም በምርጫ የህዝብ ድማፅ መስረቅ የፖሇቲካ
ተቃዋሚዎችን ማፈን፣ ማሰር፣ ማሳዯድ እንዲሁም መግዯሌ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በወያኔ ስረዓት በኢትዮጵያ
ህዝብ ሊይ ተንሰራፍቶ የሚገኘዉ ከመቼዉም ጊዜ በሊይ የመሌካም አስተዳዯር እጦት፣ ድህነት፣ ጉስቁሌናና ስራአጥነት ናቸዉ።
ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ፍትህ በላሇበት በአጠቃሊይ ፍትህ ዲሞክራሲና መሌካም አስተዳዯር
በተነፈገበት ሃገር ህዝብን ማእከሌ ያሊዯረገ ሌማትና እድገት ይኖራሌ ብል ማሰብ የዋህነት ነው፡፡ በስሌጣን
ሊይ ያሇው ቡድን የራሱን ጉድ ሇመሸፈን ሲሌ ኢትዮጵያ አድጋሇች፣ ሁሇት አሃዝ እድገት አስመዝግባሇች፣
ረሃብ የሇም ወዘተ....እያሇ ነጋ ጠባ በአሸብራቂ ቃሊት የአሇም ማህበረሰብን ቀሌብ በመሳብና ሇማዯናበር
ይሞክር እንጂ በመሬት ሊይ የሚታየው ሃቅ ግን በተቃራኒው ነው፡፡ በተሇመዯው መሰሪ ፕሮፓጋንዳው
አይናችሁን ጨፍኑና ሊሞኛችሁ ይበሇን እንጂ የኑሮን ውድነት፣ መሌካም አስተዳዯር እጦት ምክንያት በረሃብ
እየተቀጣ ያሇው የኢትዮጵያ ህዝብን ማታሇሌ ግን በፍጹም አይችሌም፡፡ በተሇይም ያሌበሊውን በሌቷሌ፣
ያሌሰማውን ሰምቷሌ ነጻ ወጥቷሌ የስርአቱ ሌዩ ተጠቃሚ ሆኗሌ ወዘተ…እየተባሇ ሇአመታት በስሙ ሲነገድበት
የኖረው የኢትዮጵያ ህዝብ ኑሮው በጣም ከባድ እንዯሆነ ሊይ የተገሇጹ እውነታዎች ይመሰክራለ።
ዛሬ በዚህ አስከፊ ስርአት ሳቢያ ከአንድ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ተመርቆ የወጣ በእዉቀቱ ሳይሆን የኢህአዴግ
አባሌ ካሌሆነ የመንግስት ስራ አያገኝም ። ገበሬው ሰፊ የእርሻ ቦታውን እየተነጠቀ ሇባዕድ ኢንቨስተሮች በሉዝ
እየቸበቸበ ገበሬዉን ሇድህነት ሇጉስቁሌና እየዳረገው ይገኛሌ። ወያኔ የዛሬ አስራ አምስት ዓመት ገዯማ
በመጪዉ አስርት አመታት የኢትዮጵያ ህዝብ በቀን ሶስት ጊዜ ይመገባሌ እንዲሁም የምግብ ዋስትና ይጠበቃሌ
ብል ነበር ፤ ነገር ግን በየዓመቱ ከሰባት ሚሉዮን ህዝብ በሊይ በረሃብ አሇንጋ እየተጠበሰ ይገኛሌ። ሰብአዊነት
ያሌተሊበሰ መንግስት ቢኖር እንዯ ወያኔ ያሇ መርዝ መንግስት ይኖራሌ ብል መናገር በጣም ያዳግታሌ። በአሇም
አቀፍ ግብረ ሰናይ ድርጅቶችና መንግስታቶች ምክንያት ሇተረጂዉ የመጣዉን እህሌ አረመኔው የወያኔ መንግስት
በምስኪኑ ተረጂ ወገን ጉሮሮ ሊይ ቆሞ ሇስግብግብ ነጋዴዎች አየር በአየር እየቸበቸበ የግሌ ኪሱን እያዯሇበ
ይገኛሌ።
ሀገራችን ነፃ ጋዜጠኞችን በማሰርና በማፈን ከአፍሪካ ቀዳሚ ዯረጃን ከያዙ ሃገሮች ተርታ መሰሇፏ ይታወቃሌ ።
ይህ ዯግሞ የመናገር የመፃፍ መብትን የሚጋፋና የሚፃረር ተግባር መሆኑ ግሌፅ ነዉ፤ በላሊ አሇም ባሌታየ
መሌኩ በኤላትሮኒክስ መገናኛዎች መረጃ ተሇዋዉጣችኋሌ፣ መንግስት የሚተች ፅሁፍ ጽፋችኋሌና ሇኔ

አሌተመቻችሁኝም የሚሌ ቅኝት ያሇዉ ዉንጀሊ በማቀነባበር ሽብርተኛ የሚሇዉን ፀያፍ ስያሜ በማሸከም
ዜጎችን ሇእስርና ሇስዯት እንዲሁም የቀረዉን ሇፍረሀት የሚዳርግ ሽብርተኛ ስረአት ነዉ ተሸክመን ያሇነው።
በተጨማሪም በነፃነት መዯራጀት እና መንግስትን መቃወም አንድም ሇእስራት አሌያም ሇስዯት እየዳረገ
ይገኛሌ፡፡ በርካታ ጋዜጠኞች፣ ወጣት ፖሇቲከኞች፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እና ነጋዴዎች በነጻነት የመኖር፣
በነፃነት የመናገር እና የመፃፍ መብታቸው እየተገፈፈ በየእስር ቤቱ እየተሰቃዩ ይገኛሇ፡፡ አሁን በሃገራችን
በዯሌና ጭቆና በዝቷሌ ድህነትና ጉስቁሌና ከመቸዉም በባሰ ተንሰራፍቷሌ እስርና ሰቆቃ ተራ ነገሮች ሆነዋሌ
በአሸባሪዎች ስም እራሳቸዉ ቦንቦች አጥምዯው ህዝቦች እየፈጁ ሰሊማዊ ዜጎች በአሸባሪነት እየተፈረጁ ሇስቃይ
እየተዳረጉ ነዉ። ዛሬ በሃገራችን አርሶም ሆነ ነግዶ መኖር አይቻሌም። መኖር የሚቻሇዉ ኢሕአዴግ ሌማት ነዉ
የሚሇዉን መዝሙር በመዘመር ብቻ ነዉ።
ባጠቃሊይ ስረዓቱ ፀረ- ዲሞክራሲና ፀረ- ፍትህ አቋም የሚያራምድ ነዉ። በመሳሪያ የያዘዉን ስሌጣን
በዲሞክራሲና በፍትህ ሇሚያምን ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንዲያስረክብ እና የነፃነት አየር እንዲተነፍስ ስሇ ሀገራቸዉ
በመቆርቆር በሚያዯርጉት እንቅስቃሴ ሳይሸማቀቁ ጊዜና ሰአት እንዲሁም ቦታ ሳይገድባቸዉ የመናገር፣ የመፃፍ
ጥያቄ ፣የመጠየቅ መብታቸዉ ተከብሮ አሇም ከዯረሰበት የእድገት ዯረጃ ሊይ ሇማድረስና ከቂም በቀሌ የፀዳች
አገር ሇመጭዉ ትዉሌድ ሇማቆየት ሁለም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ስሌጣን ሊይ ያሇዉን ጨቋኝና ኢ-ዲሞክራሲያዊ
የሆነና አንባገነናዊ ገዥ ፓርቲ አዉርዶ በምትኩ ዲሞክራሲያዊ የሆነ እና በበሇጠ መሌኩ የሁሊችንን ነፃነት እና
እኩሌነት የሚያከብር መንግስት ሇመተካት በሚዯረገዉ ትግሌ ሊይ ሁለም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የአገሪቷን እድገት
ጎዳና በአንድ ሊይ ሆኖ እንዲንቀሳቀስ ጥሪዬን አቀርባሇሁ። አገራችንን ከወያኔ ዘረኝነት አገዛዝ ነፃ ሇማዉጣት
ትግሊችንን በማንኛዉም መሌኩ ሌናጠናክር እንዯሚገባን በኢትዮጵያ ስም በድጋሚ አሳስባሇሁ።
ድሌ ሇጭቁኑ የኢትዮጵያ ህዝብ!!!
ኢሜሌ አድራሻየ፡ tesfayetadesse20@gmail.com

