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የወያኔ የምርጫ ቧልት ተጋልጦ ተገባደደ
ምስጋና ለኢትዮጵያ ሕዝብ
ጸረ ሕዝቡ የወያኔ ኣገዛዝ ምርጫ ብሎ የሕዝብን ገንዘብ አጥፍቶ የተያያዘው ቧልት ፍሬቢስ መሆኑንና
በዚህም መሳተፍ ወያኔን በቀልዱ ማጀብና ሽፋን መስጠት መሆኑን የተረዳው ሕዝብ በአብዛኛው
ለምርጫው ባለመመዝገብና በምርጫውም ባለመሳተፍ ወያኔን እርቃኑን አስቀርቶ አጋልጦታል።
በምርጫው የአትሳተፉ ጥሪን ደግሞ ደጋግሞ ያሰማው ኢሕአፓ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምስጋናውን
ያቀርባል።
በዚህኛው ዙርም የመድብለ ፓርቲ አፋዊ ህልውና ተኖ በዘመነ ደርግና ቀደም በበርካታ አፍሪካ ሀገሮች
በይፋ እንደነበረው ሁሉ የአንድ ፓርቲ አምባገነናዊ አገዛዝ ጥርሱን አግጦ ተከስቷል። በዘመነ ደርግ ስናይ
እንደነበረውም ሕዝብ በግድ ተሰልፎ ጨቋኞቹን እንዲያወድስ ሲደረግም አይተናል። ተመሳሳይ ክስተት
ከ1997ኡ ምርጫ በኋላም ተሞክሮ እንደነበር
እንደነበር የሚታወስ ነው። ወያኔ ባለፉት 5 አመታት ተቃዋሚ
ኃይሎችን ሲያጠቃ፤ ሲከፋፍል መሪዎችን ሲያስርና ሲያሳድድ፤ ነጻ ጋዜጦችን ሲዘጋ፤ ምርጫውንም
ለማጭበርበር ሲዘጋጅ መቆየቱ የታወቀ ሆኖ ሳለ የምርጫው ሕግና ቦርዱም በወያኔ ቁጥጥር የቆየ
በመሆኑ በምንም መንገድ ነጻ ምርጫ ሊካሄድ አለመቻሉ የተረጋገጠ ጉዳይ ነበር። ማዕቀብ ማድረግ
ሲገባ መሳተፍን የመረጡት ክፍሎች መሳትፉ መብታቸው ቢሆንም ከሂደቱ ግን አመርቂ
አመርቂ ውጤትን
መጠበቅ ሆኖ ተስፋ ማድረግ ስህተት መሆኑን እነሆ ወያኔ ራሱ በማያወላዳ መንገድ ግልጽ አድርጎታል።
የመድብለ ፓርቲ ልበልበ-ወለድም በዚሁ ምርጫ ወደ መቃብሩ ተወስዶ አርፏል። ተቃዋሚ ቀርቶ ከሀዲ
ተለጣፊዎችም ወንበር ተነፍገው ወያኔ ፓርላማ የሚለውን በረቱን ሙሉ በሙሉ በራሱ ሎሌዎች
ሞልቷል። ከእንግዲህ ወዲህ ሰላማዊ ትግል፥ ከወያኔ ጋር መወዳደር፥ ምርጫ፥...ወዘተ
ምርጫ፥ ወዘተ የሚሉ ዋጋቢስና
አደናጋሪ መፈክሮች አክትመው ለወሳኙ ፍልሚያ መተባበርና መነሳት ማስፈለጉን ይህ ያከተመው የወያኔ
ቧልት ዳግም ግልጽ አድርጎታል። የወያኔ አገዛዝ ሊወገድ የሚችለው በሁለገብ ትግል መሆኑን
መልዕክቱን አስተጋብቷል። ወያኔ እንደተጠበቀው ምርጫውን በጠራራ ፀሐይ አጭበርብሮ ራሱን አሽናፊ
ብሎ አምስት አመት ሊጓዝ ተዘጋጅቷል።
ባዕዳኖቹም ከጎኑ መሰለፋቸውን በመተማመኑ በገሀድ ሲያጭበረብር ምንም ሀፍረትን አላሳየም። ይባስ
ብሎ ጭምብሉን
ጭምብሉን አውልቆ ዘረኛ የአንድ ፓርቲ አገዛዙን እነሆ ሊያሰፍን ተነስቷል። ምርጫውን

አጭበረበረ ብለው በራሱ ፍርድ ቤት ሊከሱ የሚፈልጉትን በተደጋጋሚ ማላገጫ መሆንን ትተው ይህን
የሕዝብ ጠላት ከሕዝብ ጎን በመሆን ይፋለሙት ዘንድ አሁንም ጥሪ እናደርግላቸዋለን። ዜጎችም በነቃ
አቅዋማቸው በመቀጠል ሀሳዊ መሲሆችን በማግለል ሐቀኛ የሕዝብ ወገኖችን-ወገኖችን--ታጋዮችን
--ታጋዮችን በተጨባጭ
መደገፍ አለባቸው። ወያኔ በቅርቡ በሰበብ አስባቡ
አስባቡ ብዙዎችን ለማሰር ማቀዱም ምስጢር አይደለም።
ሕግ ይከበር የታሰሩትም ይፈቱ ማለት ተገቢ ሲሆን ‘ህገወጡ ወያነ ይወገድ!’ ግን ዋናና ቋሚ መፈክራችን
መሆኑ መዘንጋት የለበትም። የወያኔ አገዛዝ በዚህም በዚያም ጦርነት ጭሮ የሕዝብን እይታ ወዳልሆነ
አቅጣጫ ሊቃኝ መሞከሩም መጠበቅ ያለበት ነው። በወያኔ አሸናፊነት ተገባደደ የተባለው የወያኔ ምርጫ
መጨረሻው ይህ ለመሆኑ ሳይጀመር የታወቀ ጉዳይ ነውና የወያኔ ዳንኪራ ሕዝብን የሚመለከት
አይደለም-አይደለም--ሊሆንም
--ሊሆንም አይችልም። ወያኔ ተጋልጧል-ተጋልጧል--ራቁቱን
--ራቁቱን ዘረኝነቱንና አምባገነንነቱን አቅፎ ተሰጥቷል።
ሕዝብም በምርጫ የሚመጣ ለውጥ አለመኖሩን በቆራጥ አቅዋሙ አስረግጧል። በሐቅ ከሕዝብ ጎን
ቆመናል የሚሉም ይህን የሕዝብ መልዕክት መቀበል ግዴታቸው ነው።
የወያኔን አገዛዝ በሁለገብ ትግል ለማስወገድ ቆርጠን እንነሳ!
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