የወያኔ ትግሬ እውቅናና ስጋቴ
በከፋ አገዛዝ ስር ወድቆ የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ በተባበረ ክንዱ የወያኔ ትግሬን አገዛዝ ከጫንቃው ላይ ገፍትሮ እንደጣለው
እሙን ነው። ይሄ ደግሞ የአደባባይ ሚስጥር ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ስልጣኑ ከደናቁርት አራዊታዊ አስተሳሰብ
ወጥቶ በምትኩ በንፁህ ህሊና በሚመራ በሳል አመራር ተተካ። በዚህ ጊዜ ነው ”አልሞት ባይ ተጋዳይ” የወያኔ ትግሬ የመጨረሻውን
”የነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ” አቋሟን ተግሳፅም፣ ልመናም፣ ትእዛዝም የሚመስል መግለጫ አውጥታ ህዝቡን አጃኢብ ያሰኘችው።
ፈላጭ ቆራጯ ወያኔን እኛም እንኳን ለዚህ አበቃሽ! የትግራይን ህዝብ ዛሬም ሞት አፋፍ ላይ ቆመሽ መጠቀሚያ አታድርጊው
ያለፈው ይበቃል እንላታለን።
ለነባር ለወያኔ ታጋዮች የዶክተር አብይ አስተዳደር እውቅና አልሰጡም ብላ ወያኔ በወኔ የጠየቀችው ተመችቶኛል፣ እኔም በዚህ
እስማማለሁ። የዶ /ር አብይ አመራር ያንን ባለማድረጉ የብዙዎቻችን ቅሬታ ቢኖርበትም የ 27 አመት የግፍ አገዛዝ በሁለት ወር
ውስጥ የተሟላ አስተዳደር ማድረግ ስለሚከብድ በስራ ብዛት የዘነጋው እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ወያኔም የአመራሩን
ውጥረት መረዳት አይሳናትም ብለን እንገምታለን።
እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ደግሞ ወያኔ እኮ ሙሉ በሙሉ ስራ አላቆመችም። እንደተለመደው ለጊዜው ወያኔ ዝርፊያ በለመደው
ረዥም እጇ የእኔ የምትላቸውን እየጨበጠች የተካነችበትን ነገድ ከነገድ የማጋጨትና ዐማራውን፣ ኦሮሞውን ጉራጌውን ወዘተ
የማፈናቀሉ ተግባር ላይ ስለተጠመደች ”የቀድሞዎቹ” የሚለውን መስፈርት በትክክል አላሟላችም። በዚያ ላይ ዶ/ር አብይና
አመራሩ ከስራው ብዛት በተጨማሪ፣ ወያኔን ፈርተውም ይሁን አቅም አጥተው፣ ወያኔ ሆድ አድሮቿንና ሰዋዊ አስተሳሰባቸውን
በዘሩ አስተሳሰብ ያናጋችባቸውን ደናቁርት የሚፈፅሙትን ሰቆቃ መከላከልና ጥቃቱን ሙሉ በሙሉ ማስቆምም አልቻሉምና ወያኔ
ሆይ አትቸኩይ። የእውቅናው ጥያቄ ግን የህዝቡም ጥያቄ ነውና አያሳስብሽ።
እንደ እኔ መቸም የወያኔ ትግራይ አመራሮችን እውቅና ሲያገኙ ከእነሱ ጋር ተመሳስለው ስም ቀይረው ዐማራና ኦሮሞ ሆነው ለወያኔ
እጥፍ ድርብ ስራ የሰሩት ወያኔያውያን እነ በረከት ስምዖን፣ ህላዊ ዮሴፍ፣ ካሳ ተክለብርሐን፣ ወርቅነህ ገበየሁ አባዱላ ገመዳን ወዘተ
እንዲሁም ወዶ ገቦቹና በሆዳቸው የወደቁት እነሽፈራው ሽጉጤን፣ አለምነው መኮንን ወዘተ ሁሉ አካቶ በቅርቡ ሰብዓዊ ፍጡራንን
ማሰቃያ የነበረው ማዕከላዊ አሁን በእድገት/በጡረታ ወደሙዚየም መለወጡን ስለሰማን፣ ለቀደመው ስራቸው ሁሉ እውቅና
በመስጠት ”ማዕከላዊ ሙዚየምን” ማስጎብኘት እንደማይነፍጓችሁ ተስፋ እናደርጋለን።
በእርግጥ የሚሆነው ሁሉ እንኳን ለእናንተ ለኢትዮጵያ ህዝብም ዱብእዳ ነው። እናቴ ስትተርት ”ከተራበ ለጠገ አዝናለሁ” ስትል
እሰማት ነበር። የማን አለብኝነት መስመራችሁ ተንዶ፣ ሀያ ሰባት አመት የተዋረደች አገር በክብር ስትጠራ፣ የተሰደደ ህዝብ ህዝቤ
ብሎ የሚሰበስብ መንግስት ሲገኝ፣ በየበርሀው፣ በየአረብ አገሩ በእስር ቤት ያሉትንና የወዳደቁትን ህዝቤን ልቀቁልኝ የሚል፣
ለአገሩና ለአገሩ ልጆች ክብር ያለው አስተዳደር በቦታው ሲቀመጥ፣ እስሩ ማይገባ መሆኑን ተገንዝቦ በየ ማሰቃያ እስር ቤቱ
ያጎራችኋቸውን ኢትዮጵያውያን (ሁሉንም ባይሆን) ሲፈታ፣ አስተዋዩ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ምንም እንኳን አመራሩ ከኢህዴግ
እንደወጣ እያወቀ የዶ/ ር አብይ አመራር የስነልቦና የበላይነትን የተጎናፀፈ መሆኑን በተግባር እያሳየ ስለሆነ አመራሩን ከወያኔ ሰይጣናዊ
ተንኮል ከቀደመው አመራር ለመከላከልና ከወያኔ ውጭ የሆነው አዲሱ አመራር ያደረገውን በማድነቅ፣ ያላደረገውን ደግሞ ማድረግ
እንዳለበት በመምከር ተጠምዶ ስታዩ፣ በማየትና በመስማት ብትረበሹ፣ ብትበሳጩ፣ ብትናደዱና ጤና ብታጡ አይፈረድባችሁም። እና
እኔም ከተበዳይ ወገን የሆንኩት፣ ሰው ነኝና የሚያዝን ልብ አለኝና አዘንኩላችሁ። መረሳት የሌለበት ግን ችግራችሁን እንደራሴ አየሁት
ማለትም አይደለም። ሳዝንላችሁ ማዘንና መራራት የማያውቀውን ድፍን ልባችሁንም እያስታወስኩ ነው። በቃ እናቴ የጠገበ
እንደሚያሳዝናት አይነት፣ የሌላ ሰው ስሜት የመረዳት ሀዘን፣ ነገሩን ሁሉ የምትቀበሉበትን፣ ተደፈርን የሚለውን የአናንተን እሳቤ
ተረድቸ፣ ውስጣችሁ የሚጨሰው የብስጭት ጭስ የቱን ያህል እንደሚሆንና፣ ሁላችንም በአንድ ሌሊት ብናልቅ ደስ እንደሚላችሁና
ያ ደግሞ ሊሆን እንደማይችል ስረዳ አሳዘናችሁኝ።
በዚህ አያያዝ ”ተራራ ያቀጠቀጠ ጀግና ትውልድ” እያለች የምትመፃደቀው ወያኔ (እኔ አንኳ የተራራ ሌባ ነው የምላት) የሚደረገውን
ለውጥ ሁሉ በፅሞናና በእርጋታ ማየት ከተሳናት፣ የዘር ሀረጉ ከአገር ሻጪ ባንዶች የሚመዘዘው፣ ግን ደንግጦ እንዳሸለበው
መሪያችሁ መለስ ዜናዊ በድንጋጤ፣ አለዚያም በደም ግፊትም፣ በልብ ህመምም፣ እየተንጠባጠች ታልቅና የተመኘችውን እውቅና
ሳታገኝ እንዳትቀር ከፍተኛ ስጋት አለኝ።
የዳቢሎስ ወንድም ዘመነ ወያኔ ዘመነ ሰቆቃ
የጥፋቱ ድግስ የክፋት የተንኮል የቅናት አለቃ
ፀረ ዐማራ አጋንንት ትውልድን ያጠቃ
ነገድ ያጫረሰ በአመታት ፈረቃ
አከተመ መሰል ትግራይ ላይ መሽጎ ለመግለጫ በቃ።
በመፀፀት ፋንታ ባዋረደው አገር
በናቀው ህዝብና መዘረፈው ነገር
እውቅናን ተመኘ በዚያ ስነምግባር!

አልሞት ባይ ተጋዳይ እየተራወጠ
በዘራፊው እጁ ሰው እየጨበጠ
የሚቀጥል መስሎት አንዳበጣበጠ
ምልጃ ቢጤ ተግሳፅ መግለጫ መስጠቱ
ሞከረ መቀጠል በአሸባሪነቱ።
ባሪያ አርጎ ሊገዛን አሰበ እንደጥንቱ።
በእርግጥ ያሳዝናል የውቅናውን ጉዳይ
ችላ በመባሉ ህዝብና አገር በዳይ
ክስ መሰረተ ሆኖ እንደተበዳይ!
የወያኔን ሴራ አይሆን ለገላጋይ
አብይ ችላ ብሏል መለስ ብሎ ሳያይ።
ከዘውዲቱ የማነ
እ.ኤ.አ ሰኔ 15 ቀን 2018 ዓ.ም
zewdituy@gmail.com

