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”ጅግኖቹ” ወያኔዎች 

25/10/2017 

ለእኩይ ዓላማም ቢሆን ጀግኖቹ ወያኔዎች ፊት ለፊት ሲዋጉ ሞተዋል፤ የሸሹትና የፈሩት ግን አዲስ አበባ 

ደረሱ! ታዲያ ዛሬ የሙት ልጆች ባባቶቻቸውና በእናቶቻቸው ደም ነግደው ለመጡት ወያኔዎች በማቃጠር 

ሆዳቸውን ይሞላሉ! ይሄ እኮ የወላጅን ደም፣ ስጋ እና አጥንት ከመጋጥ አይተናነስም፡፡ አባት እናቶቻቸው 

እኮ ለነጻነታቸው ላገራቸው እንጅ የተዋጉት ቅጥር ነፍሰ ገዳዮች አልነበሩም፡፡ የሞቱለትን አላማ የሚከተል 

አንድ ልጅ እንኳ ያጡ ይልቅስ በዛሬ ሆዳቸው የትላንት ወላጆቻቸውን የሸጡ ትሎች መሆናቸውን መስማት 

ቢችሉ ሞታቸው አስር ይሆን ነበር፡፡ እንዲያወ በኔ ሙት በርግጥ ጎይቶም፣ ገብረእግዚአብሄር፣ አስገዶም፣ 

ጉኡሽ፣ ገረኪዳን፣ ፍረወይኒ፣ አባዲት፣ ምጽላል፣ ትርሃስ… ከቤታቸው ወተው የአሞራና የዱር አውሬ 

ሲሳይ ሆነው የቀሩት ሀያ ሁለቱ የስብሀት ነጋ እህት ወንድሞችና ልጆች፣ አስራ ስምንቱ የአባይ ጸሀይ 

ልጆች፣ የበረከት፣ የአርከበ፣ የደብረጺዮ፣ የሳሞራ፣ የስዩም መስፍን፣ የጌታቸው፣ የአባይ፣ የአዜብ (ሙት 

አይነሳም ብዬ ነው) … ልጆች ውጪ ሀገር እንዲማሩ፣ ቢሊዬነር እንዲሆኑ፣ ቮድካና ውስኪ እንዲጠጡ፣ 

ሴት አስገድደው እንዲደፍሩ፣ የድሀ ልጅ በቅንጡ መኪናቸው እንዲገጩ፣ ልደታቸውን ፓሪስ ሰርጋቸውን 

ላስቬጋስ እንዲያደርጉ፣ … ከነበረ ምንም ማድረግ አይቻልም፡፡  

 

እኔ በጣም ከሚያናድዱኝ ነገሮች ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡ አንደኛ ህወሃት ግንቦት ሃያን ሲያከብር 

ያንን ሁሉ የደርግ ሰራዊት እንዴት እንዳሸነፈው እንደአቦ ጸበል ባመት ባመት ሳያስተጓጉል የሚደግመው 

ነው፡፡ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ወታደር ከወራሪዎቹ የውጪ ጠላቶቹ ሻቢያና ወያኔ ጋር ተዋግቶ ማሸነፍ 

አቅቶት ነው ለማለት የዛሬዎቹ የሽፍታ አለቆች የሞራል ብቃት አላቸው ብዬ አላምንም፡፡ ደርግን ህዝብ 

ጠላው እና እንዲቀየር ፈለገ!!! አራት ነጥብ ሳይሆን ሶስት ትዕምርተ አንክሮ!!! መቼም ግራ 

አጋብታችሁናልና የስርአተ ነጥቡ ነገርም ይዛባ ብዬ ነው! ታዲያ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት 

(Malnutrition) አካሉንና አእምሮውን ያከሳው ወያኔ ተዋግቶ ነው የኢትጵያን ሰራዊት የሚየሸንፈው! 

ደርግን የጣለ መስሎት ወሎዬው፣ ጎንደሬው፣ ጎጃሜው፣ ሸዌው፣ ኦሮሞው፣ ደቡቡ፣ ቤንሻንጉሉ ባጠቃላይ 

ሁሉም ደገፈውና ለዚህ በቃ፡፡  

 

በማግስቱ ታዲያ ”ጀግናው” የሚል ስም ለጥፎ፣ በሟች አፈቀላጤያቸው አማካኝነት ”ገድለነው፣ 

ቆራርጠነው፣ በጣጥሰነው፣ ውሃ ውሃ ሲል ውሃ አጥቶ፣ እህል እህል ሲል ምግብ አጥቶ አለቀ የደርግ 

ሰራዊት” ይሉናል፡፡ ቆይ እስኪ የኢትዮጵያ ሰራዊት (እነሱ የደርግ የሚሉት) ከግንድ የተሰራ፣ ከውሀ የወጣ፣ 

ከመሬት የበቀለ ይመስላቸዋል እንዴ? እንደጠላት ወታደር (ወያኔ) እኮ ከአንድ ብሄር የፈለሰ/የፈሰሰ/የጎረፈ 

አይደለም፡፡ (በወገኑ ላይ የሚተኩሰውን የወያኔ ጦር የኢትዮጵያ ማለት እንግዲህ አይቻል ምን ላድርግ) 

የመላው ኢትዮጵያ ልጆች እኮ ናቸው፡፡ እስኪ ወገኔ አንድ ጊዜ ቆም ብለህ አስብ! እስኪ በደርግ ጊዜ 

ከጠላቶቻችን ሻብያ እና ወያኔ ጋር ስንዋጋ ልጅ፣ ወንድም፣ አባት፣ ረዘም ሲል ደግሞ አጎት … ያልሞተበት 
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አለ? እነዚያ ሁሉ ሟቾች ልጅ፣ ሚስት፣ ወንድም፣ እህት፣ አባት፣ እናት፣ አክስት፣ አጎት የላቸውም? ያ 

ሁሉ ለሀገሩ የተሰዋው ኢትዮጵያዊ የልጅ፣ ልጅ፣ ልጅ አድርሷል፡፡ ወንድምሽ፣ አባትሽ፣ አባትህ፣ አያትሽ 

… ወዘተ በወያኔ ጦርነት አገሬን አላስቆርስም ሲል ነው የሞተው እየተባሉ ያደጉ ዜጎች ብዙ ሚሊዮን 

ናቸው፡፡ ታዲያ ወያኔ በየአመቱ ነፍሳቸው እንኳ እንዳያርፍ የወገኖቻችን እሬሳ እያሳዬ ”ይሄው 

አንጀታቸውን ዘርግፌ፣ ጭንቅላታቸውን በትኛ ገደልኳቸው” እያለ ያሳየናል፡፡ ሲፈልግ ደግሞ በተግባር 

አሁንም እየገደለ ያሳየናል፡፡ እኔ ስለውትድርናቸው ሳይሆን የሀገሬን ሰዎች ሬሳ፣ በረሀ ላይ ድፍት ብሎ ሳይ 

አንጀቴ ነው የሚላወሰው፡፡ ለነገሩ የአሁኖቹ ቦቅቧቃ መሪዎች አይዋጉም እንጂ ምስኪኑ ቃላቸውን አምኖ 

ተዋግቶ የገደለውን ሬሳ እየረገጡ ሲያልፉ ስለኖሩ፣ ከሬሳ ጋር ወጣትነታቸወን ቀርጥፈው ስለበሉት 

”ሰውነት” የሚለው ባህሪ እንዲኖርባቸው አይተበቅም፡፡  

 

ለልጆቻቸው እየነገሩ ያሳደጓቸው ተረት እኮ ሰው እንዴት እንደሚገደል፣ በውጊያ ጊዜ ስንቱን እንደቆረጡት 

እንደዘረገፉት ነው፡፡ (እንዳልኩት እነሱ ምሽግ ውስጥ ሆነው በአብ㝕ታ ዲሞክራሲ ጸሎት ያግዛሉ እንጂ 

አይዋጉም) ታዲያ ልጆቻቸው ዛሬ ሴት እስረኞችን እራቁታቸወን ስፖርት ቢያሰሩ፣ ጥፈር በፒንሳ ቢነቅሉ፣ 

ብልት ላይ በኮዳ ውሃ ሞልተው ቢያንጠለጥሉ፣ የእስር ቤት በር ዘግተው በጠበንጃ ከበው አሳት በሰው ላይ 

ቢለቁ፣ … ወዘተ. ይፈረድባቸዋል፡፡ ለማዘን አኮ ሰዋዊ ባህሪ ከልጅነታችን ጀምሮ አብሮ ማደግ አለበት! 

የታመመ የሚጠይቁ፣ የራበው የሚያበሉ፣ የጠማው የሚያጠጡ፣ እንግዳ የሚያሳድሩ፣ ቤተክርስቲያን 

የሚስሙ፣ ሶላት የሚያደርሱ ወዘተ. ቤተሰቦች መካከል ሲፈጠሩ እኮ ነው ልጆች ርህራሄ በውስጣቸው 

ተዘርቶ የሚበቅልባቸው፤ አላህን የሚወዱ ወይም ፈሪሃ እግዚአብሄር ያላቸው የሚሆኑት፤ ለሽማግሌ ክብር 

ለልጆች ፍቅርና ሀዘኔታ የሚኖራቸው፡፡ ታዲያ ይህን ሳይመለከት ያደጉ የአግአዚ ወታደሮች ወደህዝብ 

ቢተኩሱ ምን ይገርማል፡፡ እንደአለመታደል ሆኖ ለባለስልጣኖች እንጂ ለሀገር እና ለህዝብ ሀብት አለመኖሩ 

ገድቶን እንጂ ሀገራችን እኮ በትክክል የሚያስፈልጋት ብዙ ነገር ነበር፡፡ ለምሳሌ ሃምሳ ትላልቅ የአእምሮ 

ህሙማን ማከሚያ ሆስፒታሎች የግድ ያስፈልጉናል፡፡ የእስረኛ እፍረተ ስጋ የሚያዩ፣ ህዝብ ላይ 

እንደሽብርተኛ ጥይት የሚያዘንቡ፣ ጥፍር የሚነቅሉ፣ በእሳት የሚያቃጥሉ፣ በትየት መተው ሆስፒታል 

የሚከለክሉ የፌደራልና የአግዐዚ ወታደሮች እኮ ሀምሳ የአእምሮ ህሙማን ሆስፒታል አይበቃቸውም! ድሃ 

ባንሆን እኮ እነዚህ ሁሉ የአእምሮ በሽተኞች ጠመንጃ ይዘው አገር ላገር ሲዞሮ ዝም አንልም ነበር፡፡ 

በነገራችን ላይ በየሆስፒታሉ ወታደሮቹን ሲያስገቡ እንደንብ አውራ አንዱ ጋ ስብሃት ነጋን፣ አንዱ ጋ 

ደብረጺዮንን፣ አንዱ ጋ አባይን (የትግራዩንም የአዲስ አበባውንም) ጣል ጣል ማድረግ ይገባል፤ እንዴ 

እብድ እኮ ካለቃው መለየት የለበትም፡፡  

 

ሁለተኛው፡- ይሁን እሺ አሸነፉ እንበል የኢትዮጵያ ህዝብ አንዴ መቼም ተሸውዷል! መቼም የተናቀ ….. 

ሆኖብናል፡፡ እንዲያው እነዚያ ሁሉ የወያኔ ሽፍቶች አልቀው ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ስር የወደቀችው 

ተዋጊዎቹ የባህር በሯን እንድታጣ ብለው ነው? ጥቂት ብልጣ ብልጦች ቢሊየነር እንዲሆኑ ነው? (መቼም 

በየመንገዱ የሚለምኑት ትግሬዎች ሁሉ ወይ እነሱ ወይ ልጆቻቸው አልተዋጉም ማለት እየቻልም) ሰው ቀን 

በቀን እንዲገደል ነው? የጥቂቶቹ ልጆች በቻይናና በደብረዘይት መሀከል ያለው እርቀት እስኪጠፋቸው 
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ድረስ በአየር እንዲንሳፈፉ ነው? የአዲስ አበባ ውስኪ ቤቶች ብር በሚበትኑ ሰካራሞች እንዲሞላ፣ 

የየማዕዘናቱ ሴትኛ አዳሪዎች ቅምጥ እየሆኑ ብር እንዲቆረጥላቸው የሚያደርጉ ጥቂት ወያኔዎችን ለመፍጠር 

ነው? ከአንድ ቤተሰብ አስር አስራ ሁለቱ ቢሊየነር ሲሆኑ ሌላው ህዝብ የእለት እንጀራውን እንዲያጣ 

ነው? በዕውነት ያማል!!! 


