የምንፈልገዉን ሳይሆን ወቅቱ የሚፈልግብነን እንስራ
ወያኔ የሚያስበዉ እና የሚሰራዉ ከመነሻዉ ወደ ጫካ ሲሄድ አስቦና አልሞ
በጻፈዉ መርሀግብሩ መሰረት ነዉ፡፡ይህንም መረሀ ግበሩን ለማስፈጸም
የተጠቀመባቸዉ ስልቶች 1 የማይጠቀምበትን የይስሙላህ ህገመንግስት
አዉጥቶለራሱ በሚጠቅም መንገድ መጠቀም2 በዚህ ተጠልሎ ህዝብን ከህዝብ
በማጣላት አንድነትንበማሳጣት የራሱንየበላይነትናአዛዥነት እድሜማራዘም፡፡3
በሀሰት ቅስቀሳ እየታጀበ ለ27 ዓመታት ህዝብንበማሰቃየት ሲኖር ከመሀከላቸዉ
የስራቸዉ አሰቃቂነት የተሰማቸዉ ደ/ር አቢይ አህመድ የህዝብ አጋር በመሆን ፊት
ለፊት ብቅ ብለዋል ፡፡
ደ/ር አቢይ የሚሰሩትን በራሳቸዉ መርሃ ግብር በደረጃ መድበዉ እየሰሩ
መሆናቸዉን ስራቸዉ እየመሰከረ ነዉ፡፡ ዶ/ር አቢይ ወያኔ ምስጥ መሆኑን
አዉቀዉ ምስጥን የማትፋት ዘዴአቸዉን ጀምረዋል፡፡ምስጥን ለማጥፋት
1 የምሰጡን ኩይሳ ወይም መፈለፈያ እጩን አድራሻ ማወቅ
2 ምስጡ በአጭር ጊዜ መጥፋት የሚችለዉ የምሰጡ ተጠቂ የሀኑት በየአሉበት
በተናጥል በሚያደርጉት ጥረት ሳይሆን ሁሉም በአንድላይ በምስጡ መፈልፈያ
ኩይሳ ላይ ዘምቶ ማጥፋት መሁኑን በማመን ነዉ፡፡
ይህን የአፈጻጸም ስልት በመከተል ሥራቸዉን የጀመሩት የወያኔ ተጠቂዎችን እየዞሩ
በማስተማር እና በሳቸዉ በኩል ሊፈጸሙ የሚችሉትን ቀላል ተግባራት በመፈጸም፤
ወያኔ ሊናገራቸዉ የማይፈልጋቸዉን ቃላት በመናገር፤ የህዝብ አጋርነታቸዉን
ማሳየት ጀምረዋል፡፡ህዝቡም የሳቸዉን ለህዝብ አጋርነት እየአመነ መጥቷል፡፡
ለዚህም ማረጋገጫ የሚሆነዉ የአለምንም ቀስቃሽ በሚስሩትና በመናገሩት
በመርካት የሚሰሩትን ለመደገፍ ለሰልፍ መዘጋጀቱ ነዉ፡፡
የአፈጻጸም ስልታቸዉ በቤቶች መካከል ተነሰራፍቶ ያለዉን ዝግባ ያለምንምጥፋት
ከስሩ ነቅሎ ለመጣል ስራዉ መጀመርያለበት ከቅጠሉ ምልመላ እና ከቅርንጫፉ
ክትከታ መሆኑን በምረዳት በዚህ ስሌት ዶ/ር አቢይ ወያኔን ለማስወገድ ስራቸዉን
እይሩ ለመሆናችዉ በወታደሩና በደህንነቱ መዋቅርላይ እየሰሩት ያለዉ ሽግሽግ
በዋቢነት የሚጠቀስ ነዉ፡፡ዶ/ር አቢይ የወያኔን ስራ አሰከፊነት አወቀዉ ከህዝብ
ጎን ተሰልፈዉ ወያኔን ለማስወገድ የራሳቸዉን የአሰራር ዘይቤ ተከትለዉ መስራት
ሲጀምሩ ሌላዉ ዉጤታማ ስራ መስራት የሚቻለዉ እዉቀት ሙሉ ስልጣን እ?ና

ጊዜ ተጣጥመዉና ተጣምረዉ ሲገኙ ብቻ መ ሆኑን ከመዘንጋት የሚመነጩ
ጥቄዎችን በማመንጨትና በመጠየቅ ቆይቷል፡፡ጥያቄዎችም
ለምን ሥራዉን አይጀምርም ?ለምን ይዞራል? ለምን ከቢሮዉ አይቀመጥም?
ለምንስ አንገብጋቢ ስራዎችን አሁኑኑ አይጀምርም? የሚሉ ጥያቄዎች
ከመዥጎድጎዳቸዉም በላይ ለምሁራን የዉይይት መክፈቻ እና የአጀንዳ መቅረጻ
ሁነዉ ተገንተዋል፡፡ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ምላሹ ጊዜዉን እየጠበቀ በተገባር
መታየት የጀመረ ስለሆነ በጥያቄዉ ላይ ጥያቄ ማነባበሩን እና ወደ እሳቸዉ ብቻ
መወርወሩን ትተን እየአንዳንዳችን ምን እየሰራን ነዉ ብለን በመጠየቅ እሳቸዉ
አቅደዉ እየሰሩት ላለዉ ስራ ከጎናቸዉ ተሰልፈን ለሚቀርቡት ጥያቄዎች ሁሉ
በአጋርነት መመለሱ እሳቸዉን ያበረታታል ሥራዉንም ያፋጥናል ፡፡
ከየአንዳንዳችን በግልም ሆነ በቡድ ወይም በድርጅት የሚፈለገዉ ሰዉን ከሰዉ፣
ቡደንን ከቡድን፣ ነገድን ከነገድ፣ የሚያጣላ፣ የሚለያይ፣ የሚያፈራርቅ ፣የተቀላ
ቀለበት ንግግር በቃለ መጠይቅ አሳቦ ፣በጽሁፍ በወብሳይት ላይና በፌስቡክ
እንዳናቀርብ ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ ነዉ፡፡ወያኔ ከዕጩ ተነቅሎ ካልወደቀ
በምንምታምር መሰሪ ሥራዉን አይተዉም፡፡
የወያኔዉ መሰሪ መሪ መለስ የአደራጀዉ ኢትዮጰያዊነትን አጥፊ ድረጅት ህወሀትን
ድረጅቴ የሚጠፋዉ፣የሚያልቅለት፣የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድ የሆኑእለት ነዉ፡፡
ሰለዚህ የጥፋት ወራሾቼ የሆናችሁ ሁሉ ኢትዮጶያዊያን አንድነት እንዳይፈጥሩ
የማበጣበጡን ሥራ ጠንክራችሁ እን ድትሠሩ በማልት የተናገረዉን የኑዛዜ ቃል
ተከታይወቹ የመለስ ሌጋሲ እያሉ እየሠሩበትነዉ፡፡ ስለዚህ ወያኔ ከስሩ ተነቅሎ
እንዲጠፋ የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ሁሉ አጠንክሮ መስራት የአለበት ከመለስ ዉርስ
በተቃራኒ ነዉ፡፡ለዚህም የአንድነት ተግባር የሚያጠነክረን የሚያስተሳስረን
የምንፈልገዉን ሳይሆን ከየአንዳንዳችን የሚፈለግብነን ከዶ/ር አቢይ ጎን ተሰልፈን
በቅንነትና በትጋት ሥንሠራ ብቻ ነዉ፡፡በዚህም ሥራችን ኢተዮጵያ አገራችን
መታደግ ይቻላል፡፡
ከበርታ

