
 

 

 

የወያኔ የሰሞኑ ጫጫታ ውድቅነት 

አደመ በላቸው 

40 ዓመቴን ላከብር ነው አከበርኩ በሚል ወያኔ ሕዝብን ሲያደነቁር ሳምንታት አለፉ ። የዛሬ 40 እመት 

በሻዕቢያ ተረግዞ በናቅፋና ደደቢት የተወለደው ወያኔ ጭንጋፍ ሆኖ ቢቀር ምንኛ ለኢትዮጵያ በበጀ ነበር። 

ጉዳዩንማ ገፋ ብናደርገው ኢሕ አፓ ጭቁን ብሄር፤ደም አለመቃባት ወዘተ ብሎ እጁን ሳይተበትብ  ቀርቶ 

አቅም በነበረው ጊዜ የወያኔን መንጋ ፈጅቶ በነበር በሰሞኑ በራሱ በድርጅቱ ላይ፤በአማራው ሕዝብ ላይና 

በኢትዮጵያ ላይ የሚያናፉትን ተውሳኮች ከምድረ ገጽ ባጠፋልን ነበር ። የደርግ የደህንነት ተቋም አባል 

ማለትም ሰላይ የነበረውና ዛሬ በአውስትራሊያ ምድር የዚያ መንግስትን የአማርኛ ክፍል ራዲዮ 

የሚያስተላልፈው ወታደር ካሳሁን ሰቦቃ አባይ ጸሕዬን ለቃለ መጠይቅ አቅርቦ ባላስጮኸብን ነበር ። 

የሰሞኑ የወያኔ ድንፋታ፤ ወያኔን ሕዝብ ደገፈው ጩኸት፤ ውዳሴ መለስ ወ ወያኔ አሰቃቂና ዘግናኝ 

ጫጫታ በሞላ ውድቅ ቢሆንም ከስብሓት ነጋ ዋሾው እስከ አባይ ጸሃዬ ቀጣፊው በየመድረኩ ግም 

ታሪካቸው ላይ ሽቶ ሲረጩ፤ ሕዝብን ሲሰድቡና ንቀትን ሲያሳዩ፤ በኢሕ አፓም በገር ወዳዱ ሁሉ ላይ 

ሲዘላብዱ ቆይተዋል ። ራዲዮናቸውንና ቴሌቪዥናቸውን ያደመጠ  ያየ፤ ያን ሀፍረተ ቢስ አይጋ ፎረም 

የጎበኘ ሁሉ ቋቅ ብሎት ነው የዋለውና የሚውለው ። ዘረኝነትን ያቀፈ ፕሮፓጋንዳቸው እጅ እጅ ከማለቱ 

ሌላ ነገ ጮራ ሲፈነጥቅ በሁላቸውም ላይ መዘዝን የሚያመጣ ሀላፊነት የጎደለው ስራ ሆኖ ታይቷል። 

የሕዝብን የሀዘን ቀን የሕዝብ ደስታ ቀን ብለው ሲዋሹም አልቀፈፋቸውም ። ይህን ውሸት ደግሞ ካሳሁን 

ሰቦቃ ማጀቡ አይገርመንም ። ጸረ አማራነቱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ክሮችም ከወያኔ ያስተሳስሩታል ። 

ካሳሁን ሰቦቃ ሀገር ወዳዱና ሀገር አድኑን ትግል ሆን ብሎ ሊጎዳ የተነሳ ነውና ነጭ ጌቶቹ በርታ ጥሩ ስራ 

የሚሉት ነው ። ወንድም እህቶቻችንና ሀገራችን የበደለውን አረመኔ ከሐራሬ መድረክ ሰጥቶ 

ሲያስጨፍርብን ነበር ። 

ስንቱ ታጋይ ላይ ሞት ስቃይ  ፈራጅ ልፍስፍስና አድርባይ አባይ ጸሓዬን ጋብዞ ያስጮኸብን ዛሬም ነገ 

ሰልፉ የትና ወዴት እንደሆነ ሲጠቁመን ነው ። ከቅርብ ጓደኞቹ ከነሌንጮና ሀይለማርያም ጋርም ሊሰምር 

መሆኑን ለማወቅ ነቢይነት አይጠይቀንም ። ለአባይ መድረክ መሆን በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ጉዳት 

ማድፍረስ ነው ። ካሳሁን የሚዲያ ሰው ነኝ ብሎ ሊመጻደቅም አይችልም ።በ እርግጥ በአሁኑ ጊዜ አይጥም 

ድምቢጥም ሁሉም ጋዜጠኛና የሚዲያ ሰው ነኝ ወይም ታጋይ "አክቲቪስት" ነኝ ማለት የቀናው ቢሆንም 

ካሳሁን ሰቦቃ ወታደርና ሰላይ እንጂ ጋዜጠኛ የነበረ አይደለም ። ከዚህ በፊት ጦማር ከሚባል ጋዜጣ ጋር 



 

 

ሰርቻለሁ ቢልም ይህን ጋዜጣ የሰሩት ያካሄዱት ካሳሁን ሳይሆን ሌሎች መሆናቸውን የአዲስ አበባ ሕዝብ 

ያውቃል። ማንንም አያሞኝም ። አባይ ጸሐዬ ስንቱን ጸረ መለስ ወያኔ ከድቶ ያስጠቃና የመለስ ምንጣፍ 

ሆኖ ያገለገለና ማንም ሊያከብረው የማይችል ልክስክስ አድርባይ መሆኑን ሁሉ ያውቃል ። ሰካራሙና 

ዋሾው ጸረ አማራ ጸረ ኢትዮጵያ ስብሓት በበኩሉ ይብስ እንደሁ እንጂ አያንስም ። 

ለመሆኑ የካሳሁን እንግዳ አባይ ጸሓዬ ምን አዲስ ነገር አወራ? የተለመደውን የወያኔ ውሸት ከመጠረቅ 

ሌላና ጠላት ያላቸውን ህዝብና ድርጅቶች ከመስደብ ሌላ ምንም አዲስ ነገር፤ ምንም ሀቅ አልተናገረም ፡፡ 

ወያኔዎች ሁሉ በእጄ በደጄ በሚል መንፈስ በቁጥጥራችው ያለውን ሚዲያ ሁሉ የወያኔን ሀቀኛ ታሪክ 

ከልሰውና አሳምረው ሲያስቧርቁ ቆይተዋል ። ያን ሀገር በታታኝ መርህ ግብራቸውን አያነሱም። ሀገር 

ወዳድ ሀይሎችን እንዴት ከውጭና ከሻዕቢያም ጋር ሆነው እንደወጉ ሀቁን አያቀርቡም ። ግንጠላን 

ማቀንቀናቸውን ይክዱና ለመብት የታገሉና ኢትዮጵያን ነጻነት ያጎናጸፉ አስመስለው በድፍረት ይዋሻሉ ። 

ወያኔ ፈሪ አይደለም ከተባለ በውሸቱ መስክ እንጂ የነመለስ ቡካታምነት በራሳቸውም ሲነገር የቆየ ነው ። 

ወያኔ ለሻዕቢያ ማደሩና ለሶማሊያም የኢትዮጵያን መሬት መለገሱን (ዛሬም የሀገር መሬት ለሱዳን ሰጥቷል) 

በሚያውቁት የተነገረ ነው ። ትግላችን ጸረ አማራ ያለው ወያኔ ዛሬም ይህን ሕዝብ እያሳደደና እየፈጀ 

መሆኑን ደግሞ ማንም የሚክደው አይደለም ። ነግ ሁኔታው ቢለወጥ ደግሞ ለመፈርጠጥና ትግራይን 

ለመገንጠል ዕቅዱ በስራ እየዋለ ነው ። ለዚህም ነው የጎንደር ወሎ መሬት ወደ ትግራይ ከአሁኑ 

እየተጠቃለለ ያለው ። ታዲያ  ካሳሁን ሰቦቃ ወያኔን ከማሽቃበጥ ውጪ መች መጠየቅ ያለበትን ጥያቄ 

አቀረበ? ወደ ሻዕቢያው አምባገነን ሄደው የረባ ጥያቄ ሳይጠይቁ የተመለሱትን የግንቦት7-ኢሳት 

"ጋዜጠኞች" ያስታውሰናል ። 

በሀገር ወዳዶች በኩል ሁሌም ኡ ኡን ብቻ አቅፈን መብከንከን መፍትሔ አይደለም ። እነ ክሳሁን 

ሰቦቃንም ሆነ ሊሎቹን ለኢትዮጵያ ጠላቶች መሳሪያ የሆኑትን የራዲዮ ጣቢያዎች ፤ ድረ ገጾችና  መሪ 

በሉን ባዮች ሁሉ ማዕቀብ  ልናደርግባቸው ይገባል ። ማዕቀብ ፤ ማዕቀብ ማዕቀብ !!  ጸረ ኢትዮጵያ ሚና 

ያላቸውን ሁሉንም  አቅፎ መቻል ሳይሆን በማዕቀብና ውግዘት ማግለል ይገባናል ። በየሚዲያው ሰርገው 

የገቡ ወያኔዎችና ቅጥረኞቻቸው ሆኑ ጸረ ኢትዮጵያ "ጋዜጠኞችን " ማራቅ ማሸነፍ መቻል አለብን። 

ወገኔ ሆይ ዝም አንበል።  የወያኔ የእነ አባይ ጸሐዬን አፈቀላጤዎች  እናሳፍራቸው ። 

ውድ ኢትዮጵያ በቸርነቱና በትግላችን እንከባከባት !! 

   


