ወያኔና አውሬው ዝንጀሮ ተመሳሰሉብኝ
ሀብታሙ ጀማል (ጀርመን)
በአለም ታሪክ ውስጥ አንባገነን ገዢዎች ለስልጣናቸው የሚሰጡት ህጋዊ ሽፋን ከሁሉም በላይ አዋቂዎች ፣ ለህዝብ
ተቆርቋሪዎች ፣ የድሆችን እንባ ጠባቂና . . . ወዘተ ስለሆነም እራሳቸውን ብቸኛ አማራጭ አድርገው ይስማማሉ ፡፡ አንዳንድ
በጠመንጃ ኃይል ከስልጣን ኮርቻ ላይ የተፈናጠጡ ቡድኖችና መሪዎች ብዙ ግዛቶችን በጭካኔ አጥቅተው ከያዙ በኋላ ሰው
መሆናቸውንም እስከ መርሳት ደርሰው ነበር ፡፡ ሆኖም ግን መጨረሻቸው እነሱ እንዳሰቡት ሳይሆን ውጤታቸው ታላቅ
ውርደትና በህዝብ ዘንድ መጠላትን ፣ ውድቀትን ፣ የህዝብ እልቂትን ከማስከተል ና የታሪክ አተላ ከመሆን አላመለጡም
አላለፉምም ፡፡ ዛሬ ኢትዮጵያን የሚገዛው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ (ወያኔ) ለይስሙላ እንደሚያናፍሰው ሳይሆን
ከመጀመሪያ ሲመሰረት የትግራይን ህዝብ ከወገኑና ከሀገሩ ገንጥሎ በአልባኒያ ተምሳሌት የተዋቀረች ሀገር በመመስረት ለጥቆም
ታላቋን የትግራይ ትግሪኝ ሪፐብሊክ ለመመስረት ነበር ፡፡ ሆኖም ግን ይህንን ጠባብ ዓላማ የተቃወሙትን የትግራይ ተወላጆችን
አሁን በስልጣን ላይ ያሉትም ሆኑ በስልጣን ተጣልተው የተባረሩ ወያኔዎች በግፍ አርደዋቸዋል ፡፡ ብዙዎቹ ለትምህርት ሄደዋል
እየተባለ ቤተሰብ እንኳን በወጉ ሳይቀብራቸው በሺዎች የሚቆጠሩት በየጥሣው ወድቀው ቀርተዋል ፡፡ በዚህ እኩይ አላማ
በመነሳትም ኢትዮጵያን ያሉ የትግራይ ልጆችንና ባጠቃላይም በኢትዮጵያውያን ላይ ከሀገሪቱ መደበኛ ጠላቶች ጋር በማበር
አጥፊ ሴራዎችንም በመጎንጎን እጅግ የረቀቀ እና ጭካኔ በተሞላበት መንገድ በሀገሪቱ ዋና ዋና የሀይማኖት ተቋማት ፣ በታሪኳ ፣
በግዛት አንድነቷ ፣ በስነ-ልቦናዊና ባህላዊ እሴቶቿ ላይና ባጠቃላይም በኢትዮጵያዊነት ላይ ወደር የማይገኝለት ጭካኔ
የተሞላበት ግፍና በደል ፈፅሟል ፡፡
ወያኔዎች በብሄር ብሄረሰብ መብት ማስከበር ስም በማጭበርበር ልዩነትን እንደ መሳሪያ በመጠቀም ህዝብን
ለመከፋፈልና አንድነቱን ለመበጠስ ጥላቻን በማራገብ ብሄራዊ መረጃና ደህንነት በሚባለው የወያኔ የስለላ ድርጅት አማካይነት
የዘርና የጎሳ ፣ የድንበር ፣ የሀይማኖትና ልዩ ልዩ ግጭቶችን በመፍጠር ህዝብን እርስ በርስ እያፋጁ ይሄ ነው የማይባል እልቂትን
ፈፅመዋል ፡፡ ይህ የስልጣን እድሜአቸውን ለማራዘም የዘረጉት የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲያቸው የዘር ማጥፋትንና የዘር ማፅዳትን
ወንጀል ከማስከተሉም በላይ በሀገር ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መፈናቀልን አስከትሏል ፡፡ ይህ አልበቃ ብሎ የሀገሪቱን ለም መሬቶች
ህዝቡን ከአባቶቹ አፅመ ርስት በመንቀልና በማፈናቀል ለውጭ ኩባንያዎች የነፃ ያህል በመሸጥ በፈጠሩት ፖለቲካዊ ማህበራዊና
ኢኮኖሚያዊ ቀውስ የኢትዮጵያን ህዝብ በሀገሩና በርስቱ ላይ የባዕዳን ባሪያ እንዲሆን በማድረግና በርሀብ እና በችጋር በመግረፍ
አፍነውና ረግጠው በመግዛት እነሱና አጋሮቻቸው የሀገሪቱን ሀብት በመዝረፍና በማካበት ከብረዋል ፡፡
የኢትዮጵያ ህዝብ ላለፉት 23 ዓመታት የወያኔን የግፍና የጭካኔ አገዛዝ በትዕግስት ቢያልፍም እነርሱ ግን ግፉን እና
ፀረ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት አላማቸውን በከፋ መልኩ ቀጥለዋል ፡፡ ስለሆነም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በደደቢት በሻእቢያ
ተጠንስሰው የተፈጠሩበት አላማ ግቡን እስካልመታ ማለትም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንደ ሀገር መኖርን እስካላቆመች ወይም
እስካልጠፋች ድረስ የጥፋት ዘመቻቸውን አያቆሙም ፡፡ የወያኔ ተግባር የአውሬውን ዝንጀሮ ይመስላል ፡፡ ዝንጀሮ የእህል ክምር
ውስጥ ገብቶ ሆዱ እስኪጠረቃ ቢበላና ቢጠግብም ቀሪውን ለሌሎች እንዳይተርፍ በማሰብ ክምሩን እንዳልነበረ አድርጎ
ያፈራርሰዋል ፡፡ወያኔዎችም ለመርዘኛ እቅዳቸው ተግባራዊነት የኤርትራን ክፍለ ሀገር ደብዳቤ ፅፎ(ለተባበሩት መንግስታት
ድርጅት) በማሰገንጠል የጀመሩትን ሀገሪቱን የማጥፋት ዕቅዳቸው መሳካት አገሪቱንና ህዝቧን በዘር በቋንቋ በኃይማኖት
በመከፋፈል እያጋጩና እየቆራረሱ ይገኛሉ ፡፡ ለዚህም ነው ከሁመራ ጀምሮ በርዝመቱ 1600 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውና
ስፋቱ ደግሞ ከ 30-50 ኪሎ ሜትር ለም የጠረፍ መሬት ለሱዳን በስጦታ መልክ ያስረከቡት ፡፡ ስለዚህ እያንዳንዳችን እንደዜጋ
በተለይም ደግሞ ሀገር ተረካቢው ወጣቱ ትውልድ ያለው ብቸኛ አማራጭ እንድ ብቻ መሆኑን በመገንዘብ ሀገራችን ከመጥፋቷ
በፊት ወያኔን ማጥፋት ታሪክ የጣለብን ግዴታችን መሆኑን መገንዘብ አለብን ፡፡ ወያኔ በሰላማዊ ትግልም ሆነ በአቤቱታ
አይወገድም ፡፡ ወያኔ ሊወገድ የሚችለው በጠንካራና በተባበረ ሀይል ሲደቆስ ብቻ ነው ፡፡ ለዚህ ደግሞ የተደራጀ ሀይል ከምን
ጊዜውም በላይ አስፈላጊ ነው ፡፡ ከተከፋፈልን እና ከተበታተንን እንመታለን ፤ ከተባበርን ከነቃንና ከተደራጀን ደግሞ ካለምንበት
ከግባችን እንደርሳለን ስለዚህ ተደራጅተን ይህንን ፀረ ኢትዮጵያ ሀይል እናስወግድ ፡፡
እናቸንፋለን !
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር !

