የላብ አደሩ መከራና ስቃይ ያብቃ!!!

ቢንያም ሙሉጌታ ከኖርዌ
በመከራና በስቃይ በግድያና እስራት ብዛት ላብአደሩ ሰብአዊ መብቱ እየተጣሰ መኖር ወደማይቻልበት ራስንና ቤተሰብን ማኖር
ወዳቃተበት ደረጃ ላይ ደርስዋል።
ወያኔ ከሀገር በቀልና ከባዕዳን ደጋፊዎቹ ጋር በመተባበር እንዳለፉት ስርዓቶችና ከእነሱም በባሰ ሁኔታ ላብ አደሩንና ሰራተኛውን እየበደለ
እየጨቆነ እያንገላታ እየበዘበዘ ይገኛል። በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ በሚሰሩ ሰራተኞች ላይ የሚፈጸሙ እንግልቶች ከራሳቸው ባለፈ
በቤተሰባቸው እየደረሰ ያለው ተጽዕኖ ከመቼውም ግዜ በላይ የከፋና አሳሳቢ ነው።
ወያኔ እንዲሁም አባላቶቹና ደጋፊዎቹ የላብ አደሩን ነጻነት ደፍጥጠው በላብ አደሩ ጉልበት በመጠቀም አላግባብ ሃብትን በማከማቸት
በሙስና እጅጉን ተጨማልቀው ይገኛሉ።
ላብ አደሩ ሰብአዊ ክብሩን በማዋረድ አልፎም እንደ ጠላት ስበማየትና በመቁጠር ይዘልፉታል ላብ አደሩ በወያኔ አባላትና ደጋፊዎች
በሆኑት በአሰሪዎቹ ሲበደል የተለያዩ በደሎች ሲደርስበት የሚደርስለት አካል ችግሩን ሊያደምጠው የተዘጋጀ ባለመኖሩ ተስፋ በመቁረጥ
ህይወት ውስጥ ይገኛል።
ወያኔ አድገናል ተመንድገናል እያለ እርሱ በተቆጣጠረው ሚዲያ ቢለፍፍም ሀቁ ግን ላብ አደሮቹ ከዚህ ሁሉ ችግር የተነሳ በአዲስ አበባ
ጎዳናዎች በየመንገዱ ዳርቻ ከነቤተሰባቸው ለጎዳና ተዳዳሪነት የተዳረጉት በርካታ ቁጥር ያላቸው ዛሬ ድረስ ተስፋፍተውና በዝተው
የሚታዩበት ሁኔታ ነው ያለው። መከራና ችግር የተፈራረቀባቸው በየመንገዱ የወደቁ የተራቡና የተጠሙት እያሉ ወያኔ ዛሬ ለፕሮፓጋንዳ
ጥቅም ለፖለቲካ ትርፍ ለመደበቅና ለመሸፈን ሲሯሯጥ ይታያል።
ወያኔ አድገናል ኢኮኖሚው ተለውጥዋል በማለት ከእውነት የራቀ ወሬ ያናፍሳል ወያኔዎች እነርሱ ዘርፈው የገነቡዋትን ፎቅ እንደ እድገት
ማሳያ ሲያወሩ አድምጠናል ወያኔዎች እነሱ ሚሊየነሮች ስለሆኑ ላብ አደር ወይም ዜጎች ተጠቃሚ እንደሆኑ አድርገው ያወራሉ ሰራተኞች
እነርሱ ዘርፈው በገነቡት ድርጅት ውስጥ በስቃይ ውስጥ እያለፉ እንደሚሰሩ ሳይገነዘቡ ቀርተው አይደለም ሰራተኞች ያለምንም
የአገልግሎት ክፍያ ወይም ካሳ በአሰሪዎች አየተባረረ ለከፋ ድህነት መዳረጋቸው አይታያቸውም። የላብአደሩንና የሰራተኞችን ስቃይና
ጉስቁልና እያባባሰ የሚገኘውን የስራ እጦት መብዛት ግድ አይሰጣቸውም።
ባዕዳኖች በተለያዩ ስራዎች ላይ እየተሰማሩ ሀብት በገፍ ሲያካብቱ ላብአደሩና ሰራተኛው ይህንን እያየ በገዛ ሀገሩ የበይ ተመልካች
ተደርጉዋል። በኑሮ ውድነት ላይ ያለአግባብ የሚደረግ የግብር ጭማሪዎች የመግዛት አቅሙ በየጊዜው እየተሽቆለቆለ ባለው ደሞዙ ላይ ሌላ
ተጨማሪ ችግር ሆኗል።

ሰራተኛዉ የህብረተሰብ ክፍል በተለያየ ግዜ ከሚደርስበት የበደል እርምጃ የተነሳ በሰቀቀንና በመሸማቀቅ ግራ በመጋባት
ተስፋ በማጣት ህይወት ውስጥ እንድኖር ተደርጓል።
የወያኔ ስርዓት ከላባደሮች ጥያቄ የሚያነሳ ግለሰብ ቢገኝ እንኳን በማያዳግም እርምጃ ብለው በሚሉት ቅጣት የስቃይ አይነት
በግለሰብ ላይ ይደርሳል ቅጣቱም እስከሞት ድረስ ሊሆን ይችላል።
ወያኔዎች ቢመፃደቁ ጠግበዋል ድሆች ላይ መታሰቢያቸው የነፃነት ቀን ቅርብ እንደሆነ መዘንጋታቸውን ያመለክታል።
በትምክህት ብዛት ቢወጠሩም አያስደንቅም። ምክኒያቱም ዘርፈዋል፣ ገንብተዋል፣ ገንዘብ በውጭ ሃገራት ባንኮች ሳይቀር
አከማችተዋል፣ ስለዚህም ነዉ ውድቀታቸዉ ተቃርቦ እንኳን ፣ አይነ ልቦናቸው ተጋርዷል።

ታዲያ መዘንጋት የሌለበት ዋናው ነገር ፣ በታሪክ እንዳየነው በሀገራችን ሆነ በውጭ ሀገራት ተነስተው የነበሩ ጨካኝ መሪዎች
መካከል ያልወደቀ፣ በህዝብ ያልተሸነፈ የለም፣ ያልተሻረ አምባገነን መንግስት በታሪክ ውስጥ የለም፣ የህዝብ ትግል
አሸንፏቸው ታሪክ ሆነው ቀርተዋል፣ ወያኔም የነዚህ በአለማችን በአምባገነንነት የታወቁ የነበሩ ዛሬ የሌሉ አወዳደቅና ቅጣት
እንደሚጠብቀው ግልፅ ነው፣ ከፊት ለፊቱ ለተዘጋጀለት ፍርድ ዝግጁ ሊሆን ይገባል።

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!!

