እነሱና እኛ!
ከገዙ በቀለ (ዶ/ር)
የብዙዎችን ህይወት የቀጠፈውን፤አያሌዎችን ለእስር የዳረገውን፤ በርከታ ወገኖቻችን ብዕር
እንዲያነሱ ምክንያት የሆናቸውን በትንሽ የስንኝ ቋጠሮ፣ ሁሉንም ነገር ፍንቲው አድርጎ
ማሳየት ያዳጋታል። ጉራጌ ሲመርቅ “አቅ የጣንኸ” ይላል በግርድፉ እውነት ትውጣልህ
ወይም እውነት ሁሌም ከአንተ ጋር ትሁን ማለት ነው። እውነት ማን ዘንድ ናት ያለችው?
ክማንስ ጋር ወግናለች? እነሱ ጋር ወይስ እኛ ጋር ? በዚህ መጣጣፍ እነሱ ሲባል በሥልጣን
ኮርቻ ላይ ፊጢጥ ብለው የሕዝቡን ሰቆቃ የሚያበራከቱትን ይመለከታል።በአንጻሩ ደግሞ እኛ
የሚለው ተውላጠ ስም የመከራ ገፍት ቀማሹን ሕዝብ ያካትታል።
ገዢዎቻችን ሕገ መንግሥት ተጣሰ፤ ንብረት ወደመ፤ አንድ ብሄር ብቻ ተጠቃ፤ ፀጥታ
ደፈረሰ ካሉን ሰንበትበት ብለዋል።የእነሱን ፍካሬ የሰማና ያነበበ ልቡ የማለለበት ወገን
አይታጣም፤ እነሱንም የሚያምን ከቶ አይኖርም ብሎ ደፍሮ መናገር ያቅታል።ለሆዱ ያደረ
አይጠፋምና!! እነሱ ያቀዱትን ለማሳካት ነጋሪት ጎሰሙ፤ ጥሩባ አስነፉ፤ከበሮ ደለቁ፤ የሰማህ
ላልሰማው አስማ በማለት በንቀት ጦር ሰብቀው ተነሱ። ከእንግዲህ ካልነው ሌላ ትንፍሽ የሚል
ወዮለት አሉ።በስውር ወደ ፓርላማ ሰነቀው የገቡት ከረጢት የሂሳብ ስሌቱ ስሑት ኖሮ
ውጤቱ ሸራቸውን ሰበቀባቸው።አዋጁ ቅቡልነት አጣ። መጀመርያ በነገሩን የፓርላማ የድምጽ
አሰጣጥ ውጤት መሰረት ሁለት ሦስተኛው የፓርላማ አባል ጊዜያዊውን የአስቸኳይ አዋጅ
አልተቀበለም። “ልጁ ዳኛ አባቱ ቀማኛ” ሆነና አባዱላ በድጋሜ ብቅ ብሎ አዋጁን የደጋፉት
የአባላት ቁጥር በመጀመርያ ከተናገርኩት ይልቅ በለጥ ይላል አለንና አረፈው። ይህች ናት
እውነት !! ነገሩማ ዶሮን ሲያታልሉላት... ሆነከ እኮ ጎበዝ!! ዲሞክራሲ ባለበት አገር የአባዱላ
አካሄድ እራሱንና አባሪዎቹን ያሳሳር ነበር። ይህ እንኳ ባይሆን አባዱላ ሥልጣኑን ያጣ ነበር።
ክስ ተመስርቶ ሕዝቡ በእውነተኛ ዳኛዎች ፍትሕ ያገኝ ነበር፤ አለመታደል ሆነና ሁሉም
የለ። ጠመንጃ የያዘው ኃይል የራሱን ብይን ሰጥቶ ጊዜያዊው አስችኳይ አዋጅ ይጸናል አለን።
ዘመናዊ ጦር የታጠቀውም የገዥው ሠራዊት ወደየ ክልሉ ገሰገሰ። በሰላማዊ መንገድ ብሶትን
ይገልጽ የነበረው ሕዝብ፣ የዚህ ዘመናዊ መሣርያ ታጣቂ ጦር ሰለባ ሆነ። እናቶች፤ አባቶች፣
ዘመድ አዝማዶች፣ ጎረቤቶች ሳይቀሩ ሟቾችን በቅጡ መቅበር አቃተቸው። ቁስለኞች
በፀሐይና በውርጭ ተሰቃዩ፤ ሙታን ደግሞ አልፈው ተርፈው የአሞራ ሲሳይ ሆኑ።ብዙዎች ወደ
እስር ቤት ተጋዙ። ዛሬም ማደኑ ቀጥሉዋል። አንዱን ፈቶ ሌላውን ማሰር የተለመደ ሆኗል።
የቀድሞቹም ተመልሰው ላለመታሰራቸው ዋስትና በዚህ መንግሥት አይኖርም። በተለይ
በአንዳንድ የኦሮምያ ክልል የጦርነት ቀጠና የሚመስል ነገር ተስተዋለ። በጉራጌውም ስቃይና
በደሉ ተበራከቷል። በአማራ ክልልም ግፍና መክራው ተዳመሯል፤ትጥቅህ ፍታ በመባልም
አሳሩን ያያል።
በተደጋጋሚ በሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት ሕገ መንግሥቱ መጣሱን በማስመልከት ጊዜያዊ
አስቸኳይ አዋጅ ማስፈለጉን ሊያሳምነን ይሞክራል። ሰብአዊ መብት ሲጣስ፣ የመናገርና
የመሰብሰብ መብት ሲከለክል፤ ሕዝቡ በረሃብ አለንጋ ሲገረፍ፣ ሲገደል፣ ሲታሰር ምነው ይህ
ሕገ መንግሥት ትንፍሽ አይልም ወይም ሕገ መንግሥቱን ነቅሶ ግፉ ይብቃ የሚለን ታጣ?
ሕገ መንግሥቱ የዜጎችን ሁሉ መበት በእኩልነት የሚያከብር ካልሆነ ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው።
እረ ወዲያ አለ ያገሬ ሰው ! ሕገ መንግሥቱ የሰዎችን መብትና ግዴታ በትክክል አንጸባራቂ
እስከሆነ ድረስ ፋይዳነቱ በእጅጉ የጎላ ነው። ነገር ግን የአንድ ወገን፣ ላይውም የገዥዎችን
መብት ብቻ የሚጠብቅ ከሆነ የአምባገነኖች ሕገ መንግሥት ነው። ይልቁንም ይህን ሕገ
መንሥት በሚገባ ልንሞግተው ይገባል። ንብረት ወደመ ሲባልስ የማን ንብረት ብሎ መጠየቅ
ያስፈልጋል። ሕዝቡ የራሱን ንብረት አያወድምም፤ ሕዝባችን በደርግ ውድቀት ሰሞን እንኳ
ያሳየው ጨዋነት በሚገባ ሊጠቀስ ይገባል። በአንድ ብሄር ላይም እጁን ለማንሳት አይቃጣም።
ለማንሳት የሚሞክሩ ካሉም አይሆንም ይላል።አብሮ መኖርን ከማንም በላይ ያውቃል። ይህን
ያህል ሕዝቡን አሳንሶ ማቅረብ በጣም ያሳዝናል። እዚህ ላይ በኦሮሞ፣ በአማራውና በሌላውም
ሕዝብ ላይ በደል የሚያደርሰው በሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት ስለመሆኑ ለብዙዎች ግልጽ
ነው።አንድ ሚሊዮን የሚሆን የኦሮም ሕዝብ ሲፈናቀል ያልገደደው መንግሥት እኩይ ዓላማ
ስላለው ነው። የንጹሓንን ደም ማፍሰስ በየትኛውም መመዘኛ ውጉዝ ተግባር ነው። በሰላማዊ

መንገድ ቄሮው፣ ፋኖው፣ ዘርማውና መላው ሕዝብ ተቃውሞን ማሰማቱ ፀጥታ ደፈረሰ
አያሰኝም። አዎ አምባገንን መሪዎች በሥልጣን መባለጋቸው ከቶም እንዲታወቅባቸው
አይሹም። ሁሌም ቢበዘብዙ፣ ቢያስሩ፣ ቢገድሉ፣ ቢጨቁኑ ደስ ይላቸዋል። ለእነርሱ ሁሌም
በሥልጣን ላይ ሆነው ሕዝቡን ቢገዙ ያምራቸዋል። ከቶም ያለ እነሱ ማስተዳደር የሚችል ያለ
አይመስላቸውም።አገር ያለ እነሱ አትኖርም። አይ አለማወቅ ወይ አውቆ ሸፍጥ! ሌላውን ሰጥ
ለጥ ብሎ እንዲገዛላቸው ይሻሉ፤ ይህም እንዲሆን የፀጥታ ኃይላቸውን እስከ አፍንጫው
ያስታጥቁታል። ለዚህ የሚሆን የጦር መሣርያ ይሸምታሉ።ወዳጆቻቸው ዘወትር
እንዲደግፏቸው የተቻላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ።ገንዘብ ይረጫሉ፤ በጥቅም አጫፋሪ ይገዛሉ፤
ይደልላሉ፣ መደለያም እንዲሰጥ ያደርጋሉ። ተቀናቃኛቸውን ሁሉ ከመንገዳቸው ጠራርገው
ለማጥፋት ሌት ቀን ያሴራሉ።እቅዳቸውንና ተንኮላቸውን እውን ለማድረግ የስለላ መረባቸውን
ያጠናክራሉ። የሕዝቡ ፍዳ በዚሁ የተነሳ ያበራክታሉ። በወንዶች ብልት ላይ ጠርሙስ
ያስራሉ፤ ሴቶችን እርቃናቸው እንዲሆኑ በማድረግ ይመረምሯቸዋል፣በኅፍረት
ያሸማቅቋቸዋል፤እስረኞችን ይገረፋሉ፤ዘር በማንቋሸሽ ይሰድባሉ፤ በሐሰት ውንጀላ ብዙዎች
ወደ ዘብጥያ ይወረውራሉ።የመንግሥት ድርጊት እኩይ ስለመሆኑ ከዚህ የበለጠ ማስረጃ ማቅረብ
አይጠበቅም። ይህን ሁሉ የሚያደርግ ከዚህ መንግሥት ሌላ ማንም አይኖርም። ሕዝብን
ከሕዝብ ጋር የሚያጋጨውም እርሱ ነው። ስለሆነም ሃቅና እውነት ያለው ከሕዝቡ ጋር ነው።
ታዲያ በደል በቃኝ ብሎ ይህ ሕዝብ ቢነሳ፣ አጸፋው ወታደራዊ አገዛዝ ነውን? ሰላማዊ
ተቃውሞ እንደ እውነቱ ክሆነ ሕገ መንሥታዊ መብት ነው። ለተቃውሞ ምላሹ ጥይት
አልነበረም፤አይደለምም። ዘብጥያ መውረድም አይደለም። ግርፋትና እስራት አይደለም።
ጊዜያዊ አስቸኳይ አዋጅ አይደለም። ደም ማፍሰስ አይደለም፤ የትኛውንም ስቃይና መከራ
በሕዝቡ ላይ መጨመርም አይደለም። እነሱ ሰጥ ለጥ ብላችሁ ተገዙ ይሉናል፤ እኛ ደግሞ
ሰብአዊ መብታችን ይከበር እንላለን። እነሱ እናሞኛችሁ ይላሉ፤ እኛ አንሞኝም እንላለን። እነሱ
እንደ ድሮው እንዝረፍ ሲሉ፣ እኛ አይደረግም ባዮች ነን። እነሱ መግዛት ጥሞናል ሲሉ፤ እኛ
በቃችሁ እንላለን። በሥልጣንና በጥቅም የታወሩ መሪዎች የሕዝቡን መከራና ስቃይ በውዴታ
ይረዳሉ ለማለት እያስቸገረ የመጣ ይመስላል።
ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይጠብቅ!!
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