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ተቃውሞ በሚያሰሙ ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ ማካሄድ የሚወገዝ ድርጊት ነው
ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ከተሞች ውስጥ የወያኔ ባለስልጣናትን የዘረፋ ዕቅድ በመቃወም
ድምጻቸውን ባሰሙ ተማሪዎችና ሰላማዊ ዜጎች ላይ የወያኔ ወታደሮችና የጸጥታ ኃይሎች ተኩስ
በመክፈት በርካታ ሰዎች መግደላቸውና ማቁሰላችው ታውቋል። ኢሕአፓ በተፈጠረው ሁኔታ ሀዘን
የተሰማው መሆኑን እየገለጸ ይህን አረመኒያዊ ድርጊት በጽኑ ያወግዛል። ማናቸውንም ተቃውሞ
በሰላማዊና በተገቢው መንገድ መግለጽ የዜጎች የማይገረሰስ መብት መሆኑ እየታወቀ ተቃውሟቸውን
በሚያሰሙ ዜጎች ላይ ተኩስ ከፍቶ ፍጅት ማካሄድ የፋሽስቶችና የአምባገነኖች ባህርይ ስለሆነ
ማናቸውም አገር ወዳድ ዜጋ ድርጊቱን ሊያወግዝና ሊኮንን ይገባዋል።
የተማሪዎችንና የዜጎችን ተቃውሞ ያስነሳው ጉዳይ የወያኔ አገዛዝ የተወሰኑ አካባቢዎችንና ኩታ ገጠም
ከተሞችን በአዲስ አበባ ክልል ውስጥ ለማጠቃለል ያወጣው ዕቅድ መሆኑ ታውቋል። ይህ የወያኔ ዕቅድ
በቅድሚያ መሠረት ያደረገውና ያለመው አገሪቷን በኢኮኖሚ ለማሳደግ ወይም የደሃውን ሕዝብ ኑሮ
ለማሻሻል ሳይሆን የመሬት ዋጋ በአዲስ አበባና በአካባቢው ከተሞች በጣም እየጨመረ በመምጣቱ
ደሃውን ከመሬቱ በማፈናቀልና በመንጠቅ በመሬት ችርቸራ እያካሄዱ ያሉትን ከፍ ያለ ዝርፊያ
ለማስፋፋት መሆኑ ግልጽ ነው።
አካባቢን ያሳድጋሉ፤ ያበለጽጋሉ ወይም የሕዝቡን የኑሮ ሁኔታ ያሻሽላሉ ተብለው የሚገመቱ እቅዶች
ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉት በሕዝብ ውይይትና ስምምነት ብቻ ነው። ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሥር
በሰደደበት አገርና ሕዝብ የሚቆጣጠረውና የሚመርጠው መንግሥት የበላይነት ባገኘበት አገር ልዩነትን
የመፍቻው መንገድ ይህ ብቻ ነው። ከሕዝብ ስምምነት ውጭ የሚደረግ ውሳኔ ተቃውሞን ያስነሳል።
ተቃውሞውን በመግደልና በመረሸን ለማጥፋት የሚደረግ ሙከራ ደግሞ የአምባገኖች ባህርይ ነው እንጅ
ሌላ ሊሆን አይችልም።
ባለፉት 23 ዓመታት የወያኔ ባለሥልጣናት ሕዝብን በብሔርና በጎሳ ከፋፍለው፤ መብት አፍነውና
አግደው፤ አገሪቷንም ለጥቃት አጋልጠው የሕዝብና የአገሪቷን አንጡራ ሀብት እየዘረፉ ጥቅማቸውን
ሲያደልቡ ቆይተዋል። ሥልጣን ላይ ሲወጡ ባረቀቁት ሕገ መንግሥት አማካይነት መሬትን በአገዛዙ

ቁጥጥር ሥር ማድረጋቸውና በረቀቀ ዘዴ የመሬት ሊዝ ፖሊሲ አውጥተው ተግባራዊ ማድረጋቸው፤
የአገሪቱን መሬት እየቸበቸቡ ለመዝረፍ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮላቸዋል። ባለፉት አመታት በተለያዩ የአገሪቱ
ክፍሎች በርካታ ለም መሬቶችን ለባዕዳን ቸብችበው ያጋበሱት ሀብት የዚሁ የጥፋት ፖሊሲ ውጤት
ሲሆን የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ዕቅድም በዓይነት ይለይ እንጅ የዚሁ የዘረፋ ተግባር ቅጥያ መሆኑ
ግልጽ ነው።
የወያኔን ዐይን ያወጣ ዘረፋና አገር አጥፊን ፖሊሲ መቃወምና መታገል ተገቢና ትክክለኛ እርምጃ ነው።
ዛሬ በኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አካባቢዎች የሚደርጉ ትግሎች እየተቀጣጠሉና እየተጠናከሩ
ነው። በጎንደር፣ በአይከል፣ በባህር ዳር፣ በደሴ፣ በትግራይ የተለያዩ ቦታዎች፣ በደቡብ፣ በጋምቤላ፣
በአፋር ክልል፣ በኦጋዴን፣ …ወዘተ ሕዝብ ንብረቱን ለመጠበቅና መብቱን ለማስከበር ከወያኔ የጸጥታ
ኃይሎች ጋር ግብ ግብ ገጥሟል። እየተካሄደ ያለው የሕዝብ ትግል መስዋዕትነትን እያስከፈለ ቢሆንም
ተጠናክሮ በመቀጠል ላይ ይገኛል።
የሕዝብ ትግል ተጠናክሮ በወያኔ ላይ ድል ሊያገኝ የሚችለው ግን ሕዝብ እጅ ለእጅ ተያይዞ የአንድነት
ክርኑን በጠላቱ ላይ ሲያሳርፍ ብቻ ነው። ወያኔ ሥልጣን ሲጨብጥ ለረዥም ጊዜ አብሮ የኖረውንና
የበርካታ ዓመታት የጋራ ታሪክ ያለውን ሕዝብ በቋንቋ ክልሎች የከፋፈለውና በሕዝቡ መሀል አሁን
ድረስ የጥላቻና የክፍፍል መርዝ እያሰራጨ የሚገኘው፤ የአገዛዝ እድሜውን ለማራዘም ነው። ወያኔ
በሰርጎ ገቦቹ አማካይነት በአንዱ ብሔር ውስጥ ገብቶ የዘር ጥላቻን በማናፈስ ወደ ግጭት የሚገፋፋና
በሌላ በኩል ከተጠቂው ጎን በመሆን እንደንከላከልላችሁ እኛን ደግፉ አለዚያ ትጠፋላችሁ እያለ መርዝ
የሚረጭ ነው። ይህን መሰል መርዛም ሥራውንና ቅስቀሳውን የሚያካሂደው ደግሞ በሕዝብ ውስጥ
ሊፈጠር የሚችለው ክፍፍል ለአድሜው መራዘም ጠቃሚ በመሆኑ ነው። ለነገሩ ዴሞክራሲ ዕውን፤
ከሆነ አኩልነት ከሰፈነ፤ መብት ከተረጋገጠ በሕዝቦች መካከል የዚህ ዓይነት የጥቅምም ሆነ የሌላ ልዩነት
ሆነ ግጭት አይኖርም። ልዩነትም ካለ ችግሩ ወደ ግጭት ሳያመራ በውይይትና በንግግር መፍትሄ ሊያገኝ
እንደሚችል ግልጽ ው።
ስለሆነውም የጋራ ጠላታችን የሆነውን የወያኔን ቡድን ለአንዴም ለሁሌም ከጫንቃችን ላይ ለማስወገድ
የምንችለው የወያኔን የክፍፍል ተንኮል ተረድተንና ተቋቁመን በመካከላችን ያለውን ልዩነት አቻችለን
ኃይላችንን አስተባብረን ስንታገል ብቻ ስለሆነ ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥል እንላለን::
ሞት ለወያኔ!
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!

