
ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል!!! 
 

   አሚናት ኢብራሂም ከኖርዌ 
 
ከሰሞኑ የወያኔ ሹመኞች ከሙስና ጋር በተያያዘ እርስ በራሳቸው መተያየት የጀመሩ 
ለማስመሰል ቢሞክሩም እውነታው ከዛ የዘለለ ነው። ያልተፈልጉ ባለስልጣናትን የፀረ ሙስና 
ዘመቻ በሚል ቀልድ በተለምዶ ማጥቂያ መሳሪያቸው ዳግም እየሰበሰቡ ወደ ማጎሪያ 
መወርወርን ተያይዘውታል። የማሰር ስልጣን እንዳላቸው የሚያስቡት ሀገሪቱም የነሱ ብቻ 
እንደሆነች የሚሰማቸው ሌላውን እንደ ባእዳ የሚያዩት የህወሀት ወያኔ ዘራፊ ባለስልጣናት 
እነርሱ እራሳቸው ዋንኛ ሙሰኞች ሆነው ሀገር አጥፊ፣ ትውልድን አጥፊ፣ ሀገርን 
ለጥቅማቸው ለባዕድ ሀገራት አሳልፈው ያለምንም ርህራሄ የሚሸጡ ነጋዴዎች እያሉ ሌሎች 
ጥርስ የሌላቸው አንበሶች ላይ እጃቸውን ሲጠቁሙ ታዝበናል 
 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄዎች ትግል ትንንሾቹ አንበሶች ታስረው በትልልቆች አንበሶች 
መበላትና መዘንጠል አይደለም። ትግሉና ጥያቄው የሀገር ሀብት እየዘረፉ ትግራይን የሚገነቡ 
የማፊያ ድርጅቶች እንደ ኤፈርት የመሳሰሉትን በቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ገንዘብ  በሀገር 
ሀብት የሚቀልዱት የህወሀት ወያኔ ባለስልጣናት ለፍርድ እንዲቀርቡ ነው። ሲጀመር 
በኢትዮጵያውያን ባህል አሳፋሪ የሆነውን፣፣፣ ሌብነትን ወይም ዘረፋ ያመጡት ወያኔዎች 
ናቸው። ሌባ የሚለውን አሳፋሪ ቃል ሙስና በሚለው ለጆሮ በማይከብድ ተክተው ሌብነትን 
ዋነኛ ስራቸው አደረጉት ከዛም አልፈው የተሻለ ስም በመፈለግ ሌብነትን ኪራይ ሰብሳቢ 
ብለው አቅልለው የበለጠ ሀገሪቱን ባዶ አድርገው ቁጭ አሉ። 
 
የኢትዮጵያን ሕዝብ ከሌለው ላይ እየቀሙ ከርሃብተኛው ጉሮሮ ላይ ዘርፈው በቤተሰብና 
በዘመድ ወዳጃቸው ስም በኢትዮጵያ ታሪክ በግለሰቦች ደረጃ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ 
ያካበቱት ገንዘብ ለጆሮ የሚከብድ ነውኢትዮጵያውያንን እየገደሉ፣ እያፈኑ፣ እየዘርፉ የውጭ 
እዳ አለብን ብለው ሲያሰኛቸው ያላዝናሉ ሰው እንዴት ለሀገሩና ለወገኑ ጠላት ይሆናል። የወያኔ 
ዘራፊ ቡድን ዛሬ የሚነግረን የውጭ እዳ 23 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል! ማን ሰረቀይርው? የት 
ተሰረቀ? መቼ ተሰረቀ?  የማን ኪስ ገባ? በአደባባይ ስርቆትን ዝርፊያን እንደ ሙያ የሚያየው 
የህወሀት ወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናት እጅ ነው የገባው። 
 
በተለያየ የሀገሪቱ ክፍሎች በዘፈቀደ የሚጣለው ግብር ተሰብስቦ ለእነዚሁ የወያኔ ሌባ 
ባለስልጣናት ጥቅም የሚውል ነው። ኢትዮጵያውያኑ ከግብርና ከአስተዳደር በደል ጋር 
በተያያዙ የተጀመረው ተቃውሞ ወያኔን እንቅልፍ የነሳው ጉዳይ ሆኗል። በኢትዮጵያ 
በአብዛኛው ከተሞች የንግድ መደብሮች ዝግ መሆናቸው የትራንስፖርት አገልግሎት 
መቋረጥም ለወያኔ የግር እሳት ሆኖበታል። የበልግ ዝናብ መዛባት የእንስሳት ምግብና ግጦሽ 
መመናመን እንዲሁም የምርት መቀነስና የውሃ እጥረት በፈጠረው ድርቅ ምክንያት የእለት 
ምግብ እርዳታ ፈላጊዎች መጨመር ሌላው ወያኔን ያስጨነቀው ጉዳይ ነው። 
 
በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣኑን የያዘው ህወሀት ወያኔ ለሁለት መከፈሉ በራሱ በመካከላቸው 
መተማመን እንዲጠፋ ጥሩ ምክንያት ሆኗል። ወያኔ በውስጡ ካለው ትርምስ የተነሳ በርካታ 
የመከላከያ የፓሊስ አባላት ስራቸውን በገዛ ፍቃዳቸው መልቀቃቸው እየተሰማ ነው። 
 



ወያኔ በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ያለምንም እርህራሄ ለራሱ 
ኪስ መሙያ እየተጠቀመበት ይገኛል። የሰዎች ዝውውር ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እያመጣና 
እያደረሰ መሆኑን ለእነሱ ግድ የሚላቸው ጉዳይ አይደለም ንፁሀንንና በእድሜ ያልጠነከሩ ለጋ 
ወጣቶች እያረገፉ መሆኑን ለቀሪው ኢትዮጵያዊ መንገር ለቀባሪው እንደ ማርዳት ነው። 
ሆኖም ግን ወያኔ አንደኛና ዋንኛ የገቢ ምንጭ አድርጎ ይዞት ትውልድን በባርነት ንግድ ለባዕድ 
ሀገራት እየሸጠ ይገኛል። 
ወያኔ በዓለም ጥንታዊ የስልጣኔ ባለቤት የሆነችውን ኢትዮጵያ ሀገራችን ታሪኳንና ማንነቷ 
ሆን ብሎ ለማጥፋት ቢተጋም የሚሳካለት አይሆንም የጠቢባን ሀገር ቅድስት ምድር መሆኗ 
ለወያኔ እራስ ምታት ነው። ለዚህም ነው ወያኔ ባገኘው አጋጣሚ ሁላ የሀገር ሀብት የሆኑት 
ውድ ታሪካዊ ቅርሶች በሚሊዮን ዶላሮች የሚቸበችበው። ወያኔ በኢትዮጵያውያን ላይ 
የሚያደርገው ታሪክና ቅርሶችን የማጥፋት ዘመቻ ጥቃት ግልፅ ሆኖ በማያሻማ ሁኔታ የሚታይ 
ነው ይህንንና ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለማስቆም ነው ወያኔን በአንድነት ታግሎ ማስቆም 
የሚያስፈልገው። 
 
በጥልቀት እስተውለን ያለንበትን ሁኔታ ስናየው ሰፊ ግዛት ታሪክ የነበራት በስልጣኔ ቀድምት 
በመባል ትወደስ የነበረችውን ሀገራችንን ዛሬ የገጠማት ሁኔታ ለህልውናዋና ለህዝቧ 
ደህንነት አስጊ ቀውስ ውስጥ የወደቀችበት ግዜ ነው ታዲያ ለዚህ ሁሉ መንስኤ በስልጣን ላይ 
ያለው አምባገነናዊ ስርዓት ነው ሞት ለወያኔ ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! 


