
የወያኔዎች ክህደት ከልጅነት እስከ እዉቀት 

ወያኔዎች ተወልደዉ ያደጉት በባንዳነት አስተሳሰብ በዉሸትና በማታለል 
ሰለሆነ ገና ማገብት ብለዉ ድርጅታቸዉን ሲጠነስሱ ባህልን ማሰተዋወቅ 
ተማሪዎች በትምህርታቸዉ እነዲጠክሩ መርዳት በሚል ንጉሡን በማታለል 
መሰሎቻቸዉን በማሰተባበር ከበስተ ጀርባ የራሳቸዉን ዓላማ አሳከተዋል ::  

 የአማራዉን የኦሮሞዉን ወጣት በመቀስቀስ ዘዉዳዊ ሥርዓትለኢትዮጵያ 
አያስፈልግም በሚል ከባንዳ አባቶቻቸዉእና አያቶቻቸዉ በህፃንነታቸዉ 
ተግተዉ ያደጉበትን የአባቶቻቸዉን የባነዳነት ሥራ ለመስራት ቆርጠዉ 
ተነስተዋል:: ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከሚፈልጉ አግሮች ሁልገብ ድጋፍ 
በማግኘት እነሱ የሚሰሩትን አዉቀዉ በመሪነት አማራ  የሚሰራዉንና 
የሥራግቡን ሳያዉቅ በአጃቢነትና በአጨብጫቢነትዘዉዳዊ ስርዓቱን 

አፍርሰዋል:: 

 ለመሰባሰብ እና ለተግባራዊ ድረጊት አመችነት የነበረዉ ሁሉንም ብሄሮች 
ያቀፈዉ ወታደራዊ ተቋም እራሱን ደርግ ብሎ ሰይሞ በትረ ሥልጣኑን 
ሲይዝ በዓላማና በንቃት የትሰለፉት ወያኔወችና መሰሎቻቸዉ የነሱ 
ዓላማና ግብ እነዳይጨናገፍ በመስጋት በራሱ ዓላማና ግብ የማይማረዉን 
አማራ በማስተባበር በደርግላይ ዘመቻ አድርገዋል::  በጊዜዉ የነበረዉ 
ወጣት ሃሳብ የተመረዘዉ ሶሻሊዝም ብሎም ኮሚኒዝም በሚል መሆኑን 
በማወቅ የዚህን ሥርዓትመፈክር በማስተጋባት አማራዉን አሰልፈዉ 
ደርግን ጥለዋል:: የደርግን ሥርዓት ለመጣል በአደረጉት ትግል ጥቂት 
የወያኔ አባላት አብረዋቸዉ  የተሰለፉትን የአማራ የኦሮሞ የትግሬ ወዘተ 
ልጆች የኢትዮጵያዊነትን ሃሳብ የሚያቀርቡትን ሁሉ ያለምንም ጥያቄ 
ገድለዋል:: በነሱ ያልተሳካላቸዉን ለደርግ የሃሰት መረጃ እየፃፉ በመስጠት 
አሰገድለዋል::  

በዚህ ኢሰባዊ አስትሳሰብና እምነት የለሽሥራቸዉ ከስልሳ ሺህ በላይ 
ኢትዮጵያዊያትን በየጫካዉ እየገደሉየአዉሬ ቀለብ አደረገዋል::በዚህም 
እኩይ ሥራቸዉ ለስልጣን በቅተዋል:: ይህ በጫካ የሰሩት አሰራር አሁንም 



ሰዉ በመወንጀል እደሜልካቸዉን ሌላዉን አጥፍተዉ እነሱ ለመኖር  
ሰባዊ አስተሳሰብ አለን የሚሉትን ጌቶቻቸዉን ከደርግ የተሸለ 
ዲሞከራሲያዊ ሥርዓት የምናመጣ ነን በማለት የይሰሙላ ህጋቸዉን 
አዉጥተዉ በማሳየት የማይሰሩበትን እነደሚሰሩበት በሃሰት ቅስቀሳ 
ጌቶቻቸዉን አታለዋል:: 

ወያኔዎች በነሱ ሥር እነደታዘዙ የሚሰሩትን በማሰባሰብ የኢትዮጵያ 
ህገመንግስት በሚል ሰይመዉ ለጌቶቻቸዉ እያሳዩ  ይህን ከለላ አድርገዉ 
አማራን አጥፍተዋል:: ኢትዮጵያን አፍርሰዉ ከመጨረሻዉ ግባቸዉ 
ደርሰዋል:: ትግሬን ብቻ በኢኮኖሚ በባህል በልማት ለሃያ አምስት 
ዓመታት ማበልፀጋቸዉን በመከታተል የኢትዮጵያ ህዝብ  መሰሪነታቸዉን 
አዉቆ ጥያቄ ሲያነሳ ባማራዉ ላይ ሲፈፅሙት የነበረዉ የክህደትና የመሰሪ 
ሥራቸዉ ስለአስፈራቸዉ ይኸዉና እደሜልካችዉን ተጋብተዉና 
ተዋልደዉ ከሚኖሩበት አገራቸዉ አፈናቅለዉ ከኢትዮጵያዊ ወገናቸዉ 
ለይተዉ ከጎንደርና ከባህር ዳር ከተማ በአዉሮፕላን እየጫኑ መሆናቸዉን 
በዓይናችን እያየን ነዉ:: ወያኔወች የሚጭኑት ሰወቻቸዉን ብቻ ሳይሆን 
የኢትዮጵያኝ ንብረትና ቅርስ መዝገብ ሳይቀር እየጫኑ መሆኑን አዉቀን 
በኢትዮጵያ በሁሉም ክልሎች በልዩልዩ መሰሪያቤት የምትገኙ ኢትዮጵያዊ 
ሁሉ በተቻለ መጠኝ መስራት የሚገባችሁን እንድትሰሩ ትጠየቃላችሁ:: 
በትግራይ ጀኔራሎች  ኮነሬሎች ሻለቃወች ሻ ምበሎች የመቶዎች እና የጓድ 
መሪዎች ታዛዥነት የምትገኙ ኢትዮጵያዊ ወታደሮች ሁሉ አገራችሁን 
ኢትዮጵያን እያፈረሳችሁ የወርቆችን ቤት እየሰራችሁ መሁኑን አዉቃችሁ 
በአስቸኳይ ወደወገናችሁ በመወገን  እነዚህን ሰዉ በላ ጅቦች ከህዝቡጋር  
እንድታስወግዱ ትመከራላችሁ:: ወያኔዎች እናንተን ከወገናችሁ ጋር 
አዳምተዉ ወደ መቀሌ እንደሚከቱ እየነገሯችሁ ነዉ:: የወያኔዎች መሰሪነት 
የገባችሁ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በጀመራችሁት ህዝባዊ አመፅ በርትታችሁ 
በመቀጠል ወያኔን ለመጠገን ሳይሆን ገድሎ ለመቅበር ከሰላማዊ ሰልፍ 
ባሻገር ዋሻቸዉና ጫካቸዉ ህዝቡ ቀለባቸዉ የህዝቡ ቀለብ የሚሆናቸዉ 
ተወርዋሪ መች ሃይል በየወረዳወች በመፍጠር የጦር መሳሪያ መክዝኖችን 



የወያኔዎችን ባንኮችእናንብረታቸዉን በመዝረፍ አሽከሮቻቸዉን በመግደል 
ትግሉን እስከ ወያኔወችቃብር መቀጠል አለባችሁ::   ወያኔወች አሁን 
ወርቆቻቸዉንንና የኢተዮጵያን ንብረት እየአጓጓዙ ቢሆኑም መሪ ነን 
የሚሉትና ወታደራዊ ክፍላቸዉ አማራዉን ለማዳከም እስከሚችሉ ድረስ 
በሀሰት ቅስቀሳ ገንዘብ እና ስልጣን በመስጠት በቄስ በፅላት በሽምግልና 
እያታለሉ ቢቻል እንደገና ለማንሰራፋት ካልተቻለ ለጥገና የሚጥሩ 
መሆኑን  አዉቃችሁ ከትግል እንዳትዘናጉ::  

የወያኔዎች እምነት አዉደ ንግስት በመግለጽ የኩንፈል ቅጠል በመበጠስ 
ላይ የተመሰረተ ባእድ አምልኮ እንጅ የኦርቶዶክስ ክርስትና ሃይማኖት 
ባለመሆኑ ገና ከመነሻዉ ጠላታችን አማራና የኦርቶዶክስ ክርስትና 
ሃየማኖት ናቸዉ ብለዉ ለማጥፋት ዓልመዉ የተነሱናቸዉ:: በዚህም 
መሰረት ገዳማትን አፈራርሰዋል :: ባህታዊያንን መነኮሳትን ገድለዋል:: 
ከሞት የተረፉትን በማሰር በማስፈራራት አሰድደዋል:: ሀይማኖታዊ 
ሥርዓትን አፍርሰዋል:: በአደረጉት የጥፋት ስራቸዉ በመተማመን 
አማራንእና የኦረቶዶክስ ሃይማኖትን አከርካሪዉን ሰብረነዋል ገድለን 
ቀብረነዋል የሚለዉ የእለት ከእለት መፈክራቸዉ ሁኗል:: 

እኛ ኢትዮጵያዊያን ልብ ልንለዉ የሚገባን ወያኔዎች በተጠቁ ጊዜ ሃሰትን 
ክህደትን ማጭበርበርን እነደ ዉጊያ ስልት በመጠቀም ለስልጣን የበቁና 
እስከአሁንም የቆዩ መሆኑን ነዉ:: 

ወያኔዎች የተራቡ ወገኖቻቸዉን በፊልም ቀርጸዉለዓለም መንግስታት 
በማሳየት ያገኙትን የእርዳታ ገንዘብ ለጠር መሳሪያ መግዢያ 
በማደረግ ያለገዙትን እህል እነደገዙ አድርገዉ አሽዋ ከዝነዉ 
በማሳየት የዓለም መንግስታትን አጭበርብረዋል:: ኢህአፓን በከህደት 
ጨፍጭፈዉ ከትግራይ ክፍለሀገር አባረዋል:: 

አዲሰ አበባ እነደገቡ ስልጣናቸዉን ኦነግ እንዳይጋራቸዉ ሰራዊታችነን 
ካምፕ እናስገባ በሚል ስምምነት የኦነግን ሠራዊት በክህደት 
ደምስሰዋል:: መሪዎችንም አሰድደዋል:: ደርግን እንደራደር በማለት 



በአንድ በኩል እተደራደሩ በሌላ በኩል ጦሩን አሰልፈዉ በመዋጋት 
በደርግና በአደራዳሪዉ ላይ በክህደት የሸፍጥ ስራ ሰርተዋል::                 
ለጌታዎቹ የዲሞክራሲያዊ ምረጫ አሳያለሁብለዉበምርጫ 
መሸነፉቸዉን ሲረዱ የምርጫ ካርድ በመዝረፍ ሰዉ በመግደል 
ማዘናጊያ ሸማግሌ በመፍጠር የአለም ታዛቢወችንና ኢተዮጵያዊያንን 
አጭበርብረዋል:: አሁንም በሚያደርጉት ሁለገብ የማጭበርበር 
ስራቸዉ ስለተሸነፉ አዲስ የማጭበርበር ስልት ፈጥረዉ ከማጥፋት 
ስለማይታገሱ ሁሉም ከተሞች የየራሳቸዉን የጥበቃ አካል ፈጥረዉ 
የወያኔን ቅጠረኞች መጠበቅ ያስፈልጋቸዋል::ቀስቅስ 


