
ወያኔን ለማዳን አንጃ ሕዝቡን ማደናገር ጀመሯል 

                                                                             ቴድሮስ አባቡልቻ 

“አፈዴቪት ፈርመን ከወያኔ ጋር እንተባበር” ባዮ አንጃ ዛሬ ደግሞ የሕዝቡን  ቆራጥ ሁለ-ገብ ትግል ለማጨናገፍና ወያኔን 

ከውድቀት ለማዳን እኩይ ስራውን መጀመሩን በኢትዮሚዲያ ላይ “ለትግራይ  ምሁራን የቀረበ ጥሪ” የሚል በቅርጹም ሆነ 

በይዘቱ አዘናጊ ዝባዝንኬ ጽሁፍ ለጥፏል። በመጀመሪያ ጥሪው በራሱ ደካማና ሚዛን የማይደፋ ነው። የትግራይ ምሁር ባይ 

ነን የሚሉት አይደሉም እንዴ ወያኔን እየመሩ ያሉት? የትግራይ ሕዝብ በትግራይ ምሁራን ጥሪ ይነቃል ማለት ደግሞ 

ሰፊውን የትግራይ ሕዝብን መናቅና መዝለፍ ነው። እንደማንኛውም የኢትዮጵያ  ሕዝብ የትግራይ ተወላጆችም በወያኔ  

ክፍተኛ ግፍ ተፈጽሞባቸዋል አሁንም እየተፈጸመባቸው ነው። የአዲስ አበባ ሕዝብ በከባድ የወያኔ አፈና ስር በመሆኑ እንደ 

ጎንደሩ፣ ኦሮሞው. . . ወዘተ ላመጽ ባለመነሳቱ “ለአዲስ አበባ ምሁራን የቀረበ ጥሪ” ሊቀርብለት አይገባም። ለትግራይ ሕዝብ 

መበደል፣ መራብ፡ በበሽታ መሰቃየት የትግራይ  ምሁር ቆዳ አይሰማውም። ምሁሩ ቀረቤታው - ሁሉም ባይባል - ለገዢው 

መደብ ነው። ባጭሩ ጥሪው ኢላማውን የሳተ መሆኑ መታወቅ አለበት። 

አንጃው መሰሪ ጽሁፉን ለወዳጆቹ የላከው  የሃቀኛ ኢሕኣፓን ስምና ዓርም ተጠቅሞ ነው። ለምን? ምክንያቱም ዛሬ በዚህችን 

ደቂቃ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወያኔን በሁለ-ገብ ትግል በመፋለም ላይ  ነው። ኢሕአፓ ደግሞ ሕዝቡ በወያኔ ላይ ላንዴም 

ለመጨረሻው መፋለም እንዳለበት ሲያስተምር ከርሟል። ሕዝቡ ወያኔን በሁለ-ገብ አመጽ መጣል እንዳለበትም ወስኖ 

በግብግብ ላይ ነው። የአንጃው ዓላማ ሕዝቡ የተለሳለሰና የመብት ልመና ጥያቄ በአመጽ ሳይሆን ወገበ ሰባራ በሆነ የ”ሰላማዊ 

ትግል” በነሱ አደናጋሪ አባባል “ሰላማዊ ሽግግር እንዲደረግ” ይሉናል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ አንጃው በሚሰብከው መንገድ 

ያገኘው ፍትህ ወይም ዲሞክራሲ የለም። ይህን አዘናጊና ትጥቅ አስፈቺ ምክር ኢሕአፓ ያቀረበ ለማስመሰል በድርጅቱ ስም 

ድርጅቱ ያላለውን ጽሁፍ በማውጣት ሕዝቡን ለማሳሳት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብና ኢሕአፓ አንድና አንድ ብቻ ናቸው። 

ሕዝቡና ኢሕአፓ ይናበባሉ። የወጣው ጽሁፍ ከኢሕአፓ እንዳልሆነ ሕዝቡ ያውቀዋል። በራሳቸው የአንጃ መታወቂያ 

ስማቸው ካወጡ ተቀባይነት እንደሌላቸው ከቀን አንድ ጀምረው በሚገባ ያውቁታል።  

ሕዝባችን ለዚህ ትግል መሳካት ባለፉት ጥቂት ሳምቶች ብቻ በብዙ መቶዎች የሚቆጠር ህይወት ሰውቷል። እንዴት ተደርጎ 

ነው ይህ ለአንጃው የሰላም ትግል የመሰለው? ወያኔ በዘመናዊ መሳሪ ሕዝቡን ሲጨፈጭፍ ሕዝቡ ደግሞ በእጁ፣ በድንጋይ 

ሲያገኝም በመሳሪያ ጠላቱን እየተፋለመ ይገኛል። አውቆ አለአዋቂ መሳዩ አንጃ ሕዝባችን ሲያመቸው ትግሉን በሰላማዊ ግን 

ወያኔን በሚያርበደብደው የሙት ከተማ አድማ እየተፋለመ ይገኛል። አንጃው ይህንንም አይነቱን ትግል ተውት ለማለት 

ይክጅላል። ገና ከወዲሁ የሕዝቡን ትግል በማሽመድመድ ወያኔን በዋናነት ያቀፈ የሽግግር መንግስት ለመመስረት እነሱ 

ሰላማዊ ሽግግር ይሉታል ቀና ደፋ ሲሉ ተስተውሏል። አንጃው ከወያኔ ጋር ጠብ የለውም። ወያኔ እትጠቅሙኝም ብሎ ገና 

ከውልደታቸው ጀምሮ አጣጣላቸው እንጅ እነሱ ልባቸውን የሰወረ አፍቅሮተ ወያኔ አላቸው።  

መሰሪ የወያኔ ነብስ አድን ሙከራው አንጃውንና መሰሎቹን የበለጠ ያጋልጣቸዋል እንጅ ሕዝባችን በምንም መልኩ 

ከተያያዘው ሁለ-ገብ ትግል አያዘናጋውም። ያውም ድርጅት ጥሩ ሲባል አንጃ ተባለና ሳንወደው አሳቀን። ለጊዜው ሳቁን 

እንተወውና ወያኔን ስንታግል ወደ ስልጣን ሊወጡ ያውም ወያኔን ፊት አውራሪ አድርገው ሊያጅቡ የሚመኙትን እንደ 

አንጃው ዓይነቶቹን አሳፋሪ ድርጅቶች ነቅተን ማጋለጥ ይጠበቅብናል።  

አንጃው በኢሕአፓ ስም የጀመረው ማደናገርና ወያኔን ለማዳን ሙከራ ከጅምሩ ይከሽፋል 

የኢትዮጵያ ሕዝብ በሁለገብ ትግሉ ወያኔንንና አስመሳይ ተቃዋሚ ድርጅቶችን ከላዩ ላይ ያስወግዳል 

 

 


