ጠ/ሚኒስቴር አብይ አህመድ
ለረጅም ዘመናት የኢትዮጵያ ህዝብ ያልሰማውን ሆኖም ግን ለመስማት የተጠማውን “ኢትዮጵያ”
የሚለውንና ኢትዮጵያዊ ጀግኖቻችንን ፣ መሪዎቻችንን ፣ በማወደስ ላሰሙት ጣፋጭ ንግግር ያልተደሰተ
ኢትዮጵያዊ አልነበረም ማለት ያስችላል ፣ ሆኖም ግን ባብዛኛው ኢትዮጵያዊ ልቡ በደስታ እንደፈነደቀች
ከማንም እንዳልተሰወረ ሁሉ ፣ በተቃራኒው ደግሞ ጠባቦች ጀርባቸው ላይ መጅ የወደቀባቸው እስኪመስሉ
ድረስ ኩምሽሽ ሲሉም አስተውለናል ። ይህ በንዲህ እንዳለ ግን አሁንም ቁጥሩ ጥቂት የማይባል ኢትዮጵያዊ
ጠ/ሚኒስትሩ በነፃነት ያለ ወያኔ ተፅዕኖ የተቀበሉትን ስልጣን ተግባራዊ በማድረግ ካቢኔዎቹን የመምረጥ ፣
መከላከያውንንና ደህንነቱን የማዘዝ ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የማንሳት ፣ የህሊናና የፖለቲካ እስረኞችን ያለ
አንዳች ቅድመ ሁኔታ የማስፈታትና የመሳሰሉትን ህዝቡ የሚጠብቀውን ቁልፍና አንገብጋቢ የሆነ ተግባር ፣
መፈጸምም ሆነ ማስፈጸም የሚችሉበት ስልጣን እንዳልሆነ ብዙዎች የሚገምቱት እየሆነ እንደመጣ እሙን
ነው ። በተለይ በተለይ ፣ አማራውን በተመለከተ እስካሁኗ ሰዓት ድረስ አማራው በግፍ ለዘመናት ከኖረበት
ስፍራ ሃብትና ንብረቱ ተዘርፎ መሳደዱ ሳያንስ ፣ ኢሰብአዊ በሆነ መንገድ ሲጨፈጨፍና ሲታረድ ፣
የአማራውን ሰቆቃና ስቃይ በተመለከተ አንድም የተናገሩት ፣ ወይንም ለማስቆም ያደረጉት ሙከራ ያልታየበት
ምክንያት ግልፅ ሊሆንልኝ አልቻለም ። እንዲሁም የወልቃይት ጉዳይ አይነኬ እንደሆነብዎት ይስተዋላል ።
ይባስ ብለው እንደ ጥሩ ዜና አብሳሪ የሳውዲ ዜግነት ያለውና ኢትዮጵያን በማድማትና በመበዝበዝ ተጠያቂ
ሊሆን የሚችልን ቀንደኛ የወያኔ ግብረአበር የሆነውን ሼክ አላሙዲንን ለማስፈታት አገር አቋርጠው
እንደሄዱና እሱን ለማስፈታት ያደረጉትን ጥረት እንደ ትልቅ ጀብድ ሲነግሩን ዕፁብ ድንቅ አሰኝተውናል ።
ለመሆኑ አገር ሳያቋርጡ ድንበር ሳይዘሉ የውጪ ዜጋ ለማስፈታት ይህንን ያክል ሲደክሙ አጠግብዎ ያሉ
ያውሮፕላን ቲኬት የማያስፈልጋቸው በእግር ወይንም በታክሲ የሚደረስባቸው(ያውሮፕላን ትኬት እንኳን
እርሶን ባይመለከትም ነገሩን ለማለት ያክል ነው ፣) ታዲያ አጠገብዎ በግፍ አለንጋ የሚገረፉትን በየጨለማው
ቤት ፍዳቸውን የሚያዩትን ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸውን እነ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን ለማስፈታት ያደረጉትን
ትግል አልነገሩንም? እንደ እውነቱ ከሆነ ከተሳሳትኩ እታረማለሁ አንዳርጋቸው ጽጌን ስሙንም ሲጠሩ
የሰማሁ አይመስለኝም ፣ ይሄንና ይህንን የመሳሰሉ የአማራው ብቻ ሳይሆን ያብዛኛው ኢትዮጵያዊን ቁልፍ
ጥያቄዎችና በደሎችን ሳያነሱ ፣ እምብዛም ትኩረት ሳይሰጡ ፣ በሙሉ ልብ ከወያኔ አላማ የጸዳ አመለካከት
አለዎት ብሎ ለመደገፍ እንቅፋት ስለሚሆንብን እስቲ በየሀጉሩ እየዙሩ የሚጣፍጥ ቃላት እየወረወሩ ህዝቡን
እንዳማለሉ ሁሉ ፣ አሁንም የአማራውን ጥያቄ ፣ የወልቃይትን ጉዳይና ፣ እንዲሁም የማያባራውንና መቆሚያ
ያለው የማይመስለውን የአማራውን መፈናቀል ፣ በግፍ መገደልን ፣ እንዲሁም አንዳርጋቸው ጽጌንና የመሳሰሉ
የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን ጉዳይ በተመለከተ አንድ መድረክ ያዘጋጁና ሊያደርጉ ያሰቡትን ጀባ ይበሉን ፣
እኛም በሙሉ ልብ እንድንከተል እና ሙሉ ድጋፍ መስጠት እንድንችል በሩን ይክፈቱልን ።
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