ወያኔዎች የምትሰሙ ከሆነ
1 መለስ ዜናዊ ሜዳ የማይበቃዉ ፈሪ ነበር::
ፈሪ ለመሆኑ መረጃዎች በግዳጅ ላይ የዋለባቸዉ ሁለት
የጦርሜዳዎች በጦርነቱ አብረዉ የዘመቱት ጓዶቹ እና የበላይ አዛዦቹ
ከዚያም አለፎ ሰራዊቱ ናቸዉ:: ባለቤቱም ብትሆን የመለስን ፍርሃት
አታዉቅም ወይም ትክዳለች ተብሎ አይታመንም::
የመለስ ፍርሃት በግዳጅ ዘመቻ ላይ ብቻ ሳይሆን ቤተመንግስት ገብቶ
ዙሪያዉ በመትረየስ ድግን እየተጠበቀና በአጃቢ ጋጋታ ተወጥሮ
የፍርሃቱ ብዛት ሊቀንስ ባለመቻሉ መፍትሄ ሁኖ የተገኘዉ
በሚንቀሳቀስበት ሁሉ በብረት ለበስ ተሽከርካሪ ታሽጎ መሄድ ነዉ ::
2 መለስ ገደብ የለሽ ወሸታም ነበር፡፡
ለዚህም መረጃ የሚሆነዉ በተሰለፈባቸዉ ሁለት የግዳጅ ዘመቻዎች
ጓደኞቹ በሚያደርጉት የተኩስ ወላፈን እየወደቀ ከወደቀበት እንዲነሳ
ሲጠየቅ ጭንቅላቴን ተመትቻለሁ እያለ ለጓደኞቹ እንቅፋት
እነቅፋትየነበረመሆኑ ነዉ፡፡ ከዚያም አልፎ በአገር መሪነት ተቀምጦ
ፍርሃቱን በጀግንነት ወሸቱን በእዉነት ለመሸፈን ቆስየ አለሁ እያለ
በተደጋጋሚ ማዉራቱ ምን ያህል ዓይን ያወጣ ዉሸታም መሆኑን
እናንተ ወያኔወች ታወቃላችሁ፡፡ለዚህም በተደረገላችሁ ቃለ
መጠይቅ አረጋግጣችኋል
አሁን በዚህ ላይ የመለስን ፍረሃትና ዉሸት ለመጥቀስ የተፈለገዉ እናንተ
አሁን ኢትዮጵያን እየመራን ነዉ የምትሉት ነጋ ጠባ የምንከትለዉ
መመሪያችን የመለስ ዉርስ ነዉ ስለምትሉ ነዉ እንደምትሉት
የምትመሩት በራሳች አዕምሮ በማሰብ ሳይሆን በሞተዉ
መለስ ዉርስ ወይም ሌጋሲ ስለሆነ ሙት ይዞ ስለሚሞት በመለስ ዉርስ
ከመመራት ወጥታችሁ በእየራሳችሁ አስተሳሰብ የምትመሩበትን በጎአዊ
አስተሳሰብ ለናንተም ለህዝቡም መፍጠሩ ሳይበጃችሁ አይቀርም፡፡ ካልሆነ

1 የኢትዮጵያን ህዝብ ንብርት ዘርፋችሁና ለዘመዶቻችሁ አዘርፋችሁ
የሰበሰባችሁትን ሁሉ ታጣላችሁ፡፡
2 በኢትዮጵያ ዉስጥ ያሉ ልም መሬቶችን ለባዳን አገሩች ሽጣችሁ
የተረፈዉን በልማት ስም ያስቀመጣቸኋቸዉ ወርቆቻችሁ በየአሉበት
ተጠራርግዉ እነዲወጡ ትጋበዛላችሁ፡፡ የመለስ ዉርሶች ፍርሃትና
ዉሸት በመሆናቸዉ በዉሸት እስከአሁን አታላችኋል ተጠቅማችኋል
አሁንግን ዉሸታችሁን ህዝቡ ብቻ ሳይሆን በራሳችሁ በወርቆቻችሁ
ጠርናፊነት ከቦታ ቦታ እየተዘዋወረ በዉሸት ቅስቀሳ የነበረዉ
ወታደራችሁ ሳተወዱ በግድ የህዝብን ዐመፅ ለመገደብ ስታሰልፉት
ከህዝቡ የሚሰማዉና የሚያየዉ እናንተ ከአደረጋችሁት የዉሸት
ቅስቀሳ ጋር ሲያየዉ የሰማይንና የምድርን የሕል ልዩነት መኖሩን ስለ
ሚያረጋግጥ ከእንግዲህ በዉሸት ከናንተጋር መኖር እንደማይችልእና
ከሰፊዉ ህዝብ እና ከእዉነተኛዉ ነገርጋር መኖር እንደሚፈልግ
አሰቀድሞ መረዳቱ ብልህነት ነዉ የሚሆነዉ፡፡
በመለስ የፍርሃት ዉርስ እየተመራችሁ መሆኑን እናንተም ትናገራላችሁ
ከትግባራችሁ ከቃላችሁ የፍርሃት መድለቦች መሆናችሁን ሀዝቡ
ጠንቅቆ ያዉቃችኋል
የፍርሃት ምንጩ የዘረፋችሁትን ሃብትና የአገኛችሁትን ምቾት ላለማጣት
ከሚደረግ እሳቤ ነዉ፡፡ የሃብታችሁና የምቾታችሁ ምንጩ
ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ሀዝብ በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ
የተነሳባችሁ እለት የፍርሃት ላበት ያጥለቀልቃችኋል፡፡ የፍርሃት
ዉጤቱ ምን እንደሆነ በምሰሌ ላሰረዳችሁ ጅብና አህያ ተገናኝተዉ
ጅቡ ምንም ሳይለዉ አህያዉ በፍርሃት ዘሎ የጅቡን አንገት ነክሶ
ይዞ አለቅም በማለት ሲላፉ ባለቤቱ ደርሶ ጅቡን በመደብደብ ጠሎ
አህያዉን ሲያሰለቅቀዉ አህያዉ ከፍርሃቱ የተነሳ ተነስቶ ይበላኝአል
በማለት ዙሮ ሳያይ በመሮጥ በዚያዉ ከባለቤቱ እነደተሰወረ
ይነገርለታል፡፡ እናንተ ወያኔዎች የኢትዮጵያ ህዝብ በደርግ ስርዓት

ተማሮ ስለነበረ የናንተን ጎጠኝነት ሳይረዳ እናንተን ደግፎ አምጥቶ
ቤተመንግስት አሰገብቶ ሲያነግሳችሁ የአማራዉን የኦሮሞዉንወዘተ
ህዝብ ክዳችሁ እኛ ወርቆቹ ነን ድርግን የጣልነዉ በማለት
ከመደንፋት አልፎ ወሰን የለሽ ጥጋብ ጠገባችሁ፡፡ ወቤ ተፋችሁ፡፡
በመለስ የፍርሃትዉርስ አማራዉን ከአላጠፋን አንድቀን ያጠፋናል
በሚለ ፍርሃት አሳደህ በለዉ ይህን ወዲ አድጊ አማራ እያላችሁ
እየዘፈኛችሁ ገባችሁ፡፡ እንደ ላም አሸናፊ እየተከተላችሁ በየአለበት
ጨፈጨፋችሁት፡፡ በዚህም የመግደል ዓላማችሁ ከአምስት ሚሊዮን
በላይአማራ ገድላችሁ እንደጨረሳችሁ በመተማመን አማራን ገድለን
ቀበረነዋል አከርካሪዉን ሰብረነዋል እያላችሁ ፈከራችሁ፡፡ የኸዉና
ዛሬ ጎንደር ላይ በአማራዉ ህዝብ ጀማሪነት በሌላዉ ኢትዮጵያዊ
ተባባሪነት የዘረፋችሁትን የደለብ ሃብትና የተነፈላሸሸ ምቾት
ወዳችሁ ሳይሆን በግድ ለቃችሁ በመለስ የፍርሃት ዉርስ ኮለኳይነት
ከላይ በምሳሌ እነደአቀረብኩት አህያ በራችሁ እነደምትጠፉ
መጠራጠር አይቻልም፡፡ይህን ፅሁፍ የምታነቡ የትግራይ ወገኖቻችን
እነዚህን የብር ሰካራሞች በጎ ምክር ልትመክሯቸዉ ይገባል እንላለን
ይህን ፅሁፍ የምታነቡ የኦሮሞ የአማራ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ
ህዝብ እነዚህ ወያኔዎች በጎጥ ጦርነት እንከፍታለን ከአሉ የጦርነቱ
መነሻ የሚሆነዉ የሰዉመኖሪያ ቦታ ቀምተዉየኢትዮጵያን ሀብት
ዘርፈዉ በሚንደላቀቁት የነሱ ቅምጥሎችና ወርቆች በየአሉበት ሁሉ
ነዉወያኔዎች ቀምበር ሲጠባቸዉ ማታላያቸዉ ገንዘብ ሽማግሌ ቄስ
ይህ ሁሉ ካልተቻለ በማዘናጋት በጨለማ ማፈን መግደል ስለሚሆን
ስራቸዉ እነዚህ ሁሉ እነደሚፈፀሙ አምነህ ነቅተህ ተወርዋሪ ቡድን
ፈጥረህ ሰዉ በሰዉ በመስመር በስልክ በጨለማ ከፍተኛቦታ ላይ
እሳት በማንደድ የዉጡ እንዉጣ የሰማህ አሰማ የአየህ አሳይ የሚል
መገናኛ ፈጥሮ መታገል ነዉ፡፡ ቀስቅስ

