
 የወያኔ ምርጫ

                                  አብድራህማን ቡሴር (ከጀርመን)
            ኢትዮጵያንና ህዝቧን ቀጥቅጦ እየገዛ ያለው ጠባቡና ዘረኛው የወያኔ ቡድን በዚህ አመት ግንቦት ምርጫ 

           አካሂዳለሁ በማለት የተለመደ ዳማውን ለመጫወት ከካድሬዎቹና ህሊናቸውን በሆዳቸው ከለወጡ አድርባዮች ጋር ሌት 
             ተቀን እየተራወጠ ይገኛል፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ የወያኔን ሸርና ሴራ ሳያውቀው ቀርቶ ሳይሆን ሰሚና አማራጭ ስለሌለው 
             ዕያወቀ እንዳላወቀ ከዚህ ቀደም እንዳሳለፋቸው ሃያ አራት የመከራና የሰቆቃ አመታት የሆዱን በሆዱ ይዞ ተቀምጧል፡፡

            የወያኔ ቡድን በሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ ስልጣን ከያዘበት ግዜ አንስቶ ኤርትራን በማስገንጠል የጀመረውን ሀገርን 
               የማፍረስ ዓላማ በተለያዩ ጊዜያት በህዝብ ላይ አፈናና ፍጅትን በማካሄድ ፤ ሀገሪቱን በዘርና በቋንቋ በመከፋፈል ፤ ህዝብን 
             በማፋጀት ፤ በማፈናቀልና ሀገሪቱን በመዝረፍ የስልጠን መንበሩን አደላድሏል፡፡ ግን እስከመቼ ይሆን በዚህ አይነት ሁኔታ 

  አገራችን የምትቀጥለው ?          ሀገራችን ላይ ያሉትን የፖለቲካ ፓርቲዎች ነፃነት እንኳን የተመለከትን እንደሆነ ወያኔ 
             በተለጣፊነት ካቋቋማቸው ውጭ ያሉት ራሱ በፈቀደውና ህገ መንግስት ተብዪውን ህገ ወንበዴ ተቀብለው እንኳን ህጉን 

            አክብረው እንዳይንቀሳቀሱ የተቃዋሚ ድርጅት አባላትን በማስፈራራት ፤ በማፈን ፤ በመማሰርና ስየልንም በመፈፀም ጠንካራ 
           የሆኑትን ደብዛቸውን ከማጥፋትና ከመግደሉም በላይ ጥቂት የማይባሉትንም በተለያዩ ሀገራት የስደት ህይወትን እንዲገፉ 

  አስገድዷቸዋል ፡፡

           ይህንን እና የመሳሰሉትን ፖለቲካዊ ፤ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችና የፍትህን መዛባት ብሎም በሀገሪቱ 
      ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ያዩና የተረዱ ጋዜጠኞች (    ህዝብ የማወቅ መብት አለው)    በማለት የሙያ ግዴታቸውን ለመወጣት 
           ባደረጉት ዕንቅስቃሴና የሙያ ስነ ምግባራቸውን ጠብቀው ዕውነታውን ለህዝብ በማሳወቃቸው ለአፈና ባወጣው ፀረ-
             ሽብርተኛ ህግና ህገ መንግስቱን በሀይል ለመናድ ከሌሎች ሀይሎች ጋር እንደሚሰሩ በማስመሰልና የሀሰት ክስ በመመስረት 

              የሀሰት ምስክሮችንም በማዘጋጀት ዳኛም አቃቤ ህግም ራሱ ወያኔ በመሆን ለረጅም አመታት በየእስር ቤቱ ታጉረው ይገኛሉ 
              ፡፡ ይህ ባለበት ሁኔታ በወያኔ ምርጫ ወይም ዳማ መጫወት በኢትዮጵያ ህዝብና በራስ ላይ መቀለድ ይመስለኛል፡፡

         ወያኔ ስልጣን ላይ ከወጣበት ግዜ አንስቶ የደረጋቸውን ምርጫዎች ስናይ 1987  እና 1992  በነበሩት ምርጫዎች 
            ላይ ህዝቡ ብዙም ያልተሳተፈባቸው ሲሆኑ ምርጫዎቹ በአንፃራዊነት ሰላማዊ ሊባሉ በሚችሉ መንገድ ቢያልፉም በወቅቱ 
             ወያኔ ኤርትራን በማስገንጠል ሀገሪቱን ወደብ አልባ በማድረጉ ከኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ጥላቻን ያተረፈበት ወቅት ነበር 

   ፡፡ ከዛ በመቀጠል በ 1997           በተካሄደው ሀገር አቀፍ ምርጫ እንደ ወያኔ አባባል የኢትዮጵያም ህዝብ ይበጀኛል ያለውን 
              መረጠ ፡፡ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል ማለትም በተለያዩ ክፍለ ሀገራት አርሶ አደሩን በማስፈራራት ፤ ጥቂቶችን በጥቅማ 
              ጥቅም በመደለል ፤ ዕንቢኝ ያለውን ደግሞ በማሰርና በመግደል ፤ ምርጫውን በጠራራ ፀሀይ በመስረቅ አሸናፊነቱን ማወጁ 

              የሚታወስ ነው ፡፡ በአዲስ አበባ ግን በወቅቱ በነበሩ ብዙ ሁኔታዎች ምክንያት ምርጫውን ለማጭበርበርም ሆነ ለመስረቅ 
        አልተሳካለትም ፡፡ በመሆኑም ውጤቱ ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ 0%    ያገኘበትና በውርደት የሽንፈት ካባን 

   የተከናነበበት ነበር ፡፡



           ወያኔ የህዝቡን ድምፅ መስረቁን ተከትሎ በመዲናይቱ የተቀሰቀሰው ህዝባዊ ዕምቢተኝነት ህዝቡ ድምፄ ይከበርልኝ 
              ሲል መላ ሀገሪቱን የናጠ አመፅን አስከተለ ፡፡ ይህ የመረጥኩት ይምራኝ በሚል የተቀጣጠለ ንቅናቄ የተደራጀ ባለመሆኑና 

             አመራር ሊሰጠው የሚችል ጠንካራ የፖለቲካ ተቋም ከማጣቱ ባሻገር ሁለት በወቅቱ የነበሩ የድርጅት መሪዎች ያለ 
           ድርጅቶቻቸው ፈቃድና ውሳኔ የሙት ከተማ አድማውን በማክሸፋቸው ምክንያት ወያኔ ያጠለቀውን ጭምብል አውልቆ 

        በመጣል በወቅቱ የነበሩትን የተቃዋሚ ድርጅት መሪዎች ዘብጥያ በማውረድ ከ 35     ሺ በላይ ወጣቶችን አፍኖ በየጦር 
            ካንፑ በማሰር ብዙ ወጣቶችንም በአልሞ ተኳሾች በጠራራ ፀሀይ በመፍጀት ህዝባዊውን እንቅስቃሴ በሀይል ለመጨፍለቅ 
              በቅቷል ፡፡ በዚህም ሂደት ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ታዳጊዎችን ከመግደል አንስቶ ብዙ ወጣቶችን አካለ ስንኩል በማድረግ 
    የስልጣን ዕድሜውን ለማራዘም በቅቷል ፡፡

  በመለጠቅ ምርጫ 2002     ን የተመለከትን እንደሆነ የወያኔ ጠ/      ሚር የነበረው ሟቹ መለስ ዜናዊ እንደተናገረው 
 ከምርጫ 97             ብዙ በመማርና ህዝቡ ያሳየንን ቢጫ ካርድ አይተን በሚቀጥለው ምርጫ ቀይ እንደሚያሳየን አምነን ባለፉት 

5         ዓመታት ጠንክረን በመስራትና አገሪቱም ላይ ፈጣን እድገት በማምጣታችን 99.6%    ድምጽ በማግኘት ልናሸንፍ ችለናል 
            በማለት የለመደበትን አይን ያወጣ ወያኔአዊ ውሸት ጠቅልለው አጎረሱን ፡፡ እውነታውን ግን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 

      የሚያውቀው ነው ፡፡ አሁንም በመጪው ግንቦት 2007     በሚደረገው ምርጫ የለመዱትን የማጭበርበር ዳማቸውን 
           ሊጫወቱ ከካድሬዎቻቸውና ከጥቅም ተጋሪ አድርባዮች ጋር ሌት ተቀን እየሮጡ ይገኛሉ ፡፡

           ስለዚህ ውድ ኢትዮጵያውያን እስከመቼ ይሆን የነዚህ ፀረ ኢትዮጵያ ሽፍታዎች መቀለጃ የምንሆነው ? በርግጥስ 
    በወያኔ ምርጫ ለውጥ ይመጣልን ?       እነዚህን ጥያቄዎች ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል ፡፡ እኔ    ዕንደ ወጣት የማስተላልፈው 
             መልዕክት በሽታውንም መድሀኒቱንም እያወቅነው ወያኔ ሀገራችንን እና ህዝባችንን ከማጥፋቱ በፊት ዛሬ ነገ ሳንል በተባበረና 
         በተደራጀ እንቅስቃሴ በአንድነት ይህንነ አረመኔና ፀረ ኢትዮጵያ ስርዓት እናስወግድ ፡፡

   መደራጀት መደራጀት አሁንም መደራጀት!

እናቸንፋለን!!


