
ወያኔን ገዝግዞ ሊጥለው የደረሰው የአዲሱ ትውልድ ስልት ጽናትና 
ቆራጥነት 

ቢንያም ሙሉጌታ ከኖርዌ 

የቀደምቶቹን ወጣቶች የፋሽስቱ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር ብዙ መቶ ሺ ወጣቶችን በትኩረት አጥቅቷል የፋሽስቶች ሽብር ዋና 

ሰለባ ኢሕአፓ ነበር ከድርጅቱ ዙሪያ የተሰለፈው ወጣት የግፍ ተጠቂ ሆኖ ፍዳን ተቀብሏል በትግሉ ወቅት ወጣቱ ያሳየው 

የድርጅት ብቃት ስልትና ጽናት ቆራጥነት ለአዲሱ ትውልድ ትምህርት እንደሰጠ ዛሬ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። 

በወያኔ ለ26 ዓምታት እየተተገበረ ያለው ሴራ ቀደምት አባቶቻችንና ያቆዩትን ቀደምት የኢትዮጵያን ወጣቶች የሞቱላትን 

ሀገር ወያኔ የጋምቤላ፣ የኦሮሞ፣ የአማራ፣ እንዲሁ በኢትዮጵያ ወስጥ የሚገኙ የብሄር ብሄረሰቦች የመቃብር ዋሻ በማድረግ 

ራዕዩን እውን እያደረገ ይገኛል ደግሞ ምድሪቱ በአንድ ዘር የበላይነት እንድትበዘበዝ የአንድ ዘር ዘራፊዎች፣ ቀማኞችና 

ወንጀለኞች ሀገር እንድትሆን ተግቶ በመስራት ላይ ነው። 

እየተተገበረ ያለው የወያኔ ራዕይ ቀሪውን ኢትዮጵያዊ በጉድ አዘቅት ውስጥ ከተው እነሱ ግን ዘራችን ከዘራቸው ደማችን 

ከደማቸው ይበልጣል ብለው ተከታዮቻቸውን ሲያጠምቁ የተለያዩ የትግራይ ጨካኝ አውሬዎች ለግል ጥቅማቸው 

ያቋቋሙትን ህዝባችንን እየፈጁበትና እያስጨረሱበት ያለው ከአንድ ብሄር የተውጣጣ ሰራዊት ዋናው አላማ ሌላው 

ኢትዮጵያዊ እንደ ጠላት ቆጥሮ ምንም አይነት ጥያቄ ሲያነሳ ግንባር በጥይት እንዲመታ ብቻ ነው የተነገረው ተግባራዊም 

እያደረገው ይገኛል። 

ይህንንም ሀቅ የተረዳው ኢትዮጵያዊ ነገ ሳይል ዛሬ የሚኖርበትን የቁም መቃብር መገነዣውን ቀዳዶና በጣጥሶ የተጫነበትን 

የመቃብር ድንጋይና አፈር ፈነቃቅሎ ከዳር ዳር በአንድነት ወያኔን በቃ በማለት የመረረ የትግል ድምፅ በማሰማት እስከ ሞት 

መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል። 

ወያኔ አሁን ላይም ቢሆን ተስፋ በቆረጠበት፣ መግቢያ መውጫ ባጣበት ሰዓት የህዝብ ጥያቄ አቅጣጫ ለማስቀየር መጣሩ 

አልቀረም እንደለመደው ያረጀና የበሰበሰ ፕሮፕጋንዳውን ለመስራት ሲሯሯጥ ይታያል ትርፉ ግን ከንቱ ድካም ነው። 

በአልሸባብና በፀረ ሰላም ሀይሎች በሚል ሽፋን በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ከተሞች ፍንዳታዎችንና ዘረፋዎችን ሊፈፅም 

እንዳሰበ ከራሱ ከወያኔ ውስጥ የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። ይህንንም ሴራ ምዕራባውያንን ለማታለልና በሀገር ውስጥ 

ያለውን ተቃውሞ እንደፈለገ እየገደለ ለማፈን እንዲመቸው ነው። 

ወያኔ በአዲስ አበባ ህዝቡ ሊያደረገ የነበረውን ሰልፍ ለማፈን አለኝ የሚለው ሰራዊት በሙሉ በአዲስ አበባ መንደሮች ጭምር 

ከለሊት ጀምሮ አሰራጭቶ ነበር ወያኔ የቀይ ካርድ ፍለጋም የቄስ ጥምጣም ሳይቀር እያሶለቀ በአሳፋሪው ስራው ህዝቡን 

ሲያሰቃየው ነው የዋለው በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ የተለቀቁ ፎቶዎችም ለዚሁ ማስረጃ ናቸው። 

በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ህዝቡን እንደ ጠላት የሚያይ የታጠቅ የአጋዚ ሰራዊት በየጎዳናው ከማስፈራቸው አልፎ በፍተሻ 

የሚያሰቃይ ወንበዴ የፌደራል ፖሊሶች በተሰማራበት ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄን ለማሰማት አደባባይ መውጣት 

የሚታሰብ አልሆነም በአዲስ አበባ በተጠራው ህዝባዊ ተቃውሞ ወያኔ በፍርሀት የሚይዝ የሚጨብጠው እንዳጣ የአደባባይ 

ሚስጥር ነው። ለዚህም ነው በየመንገዱ መታወቂያ በመጠየቅ ብሄርህ ምንድነው የሚል ጥያቄም በማቅረብ የአዲስ አበባን 

ወጣት ሲያስጨንቁት የነበሩት በየአከባቢው ብዙ ወጣቶችን ሰልፉን ያስተባብራሉ ብለው ያሰባቸውን በለሊት ሲያፍኑ ነው 



ያነጉት። በትግል ዑደት ውስጥ ሁሉ ነገር እንደታሰበው አይደለም ህዝብን በሰራዊት ብዛት ማፈን ለጊዜው ተችሎ ይሆናል ያ 

ማለት ግን የህዝብን ብሶትና ቁጣ እንዲሁም የለውጥ ፍላጎት ግን ለቀጣይ ተቃውሞ ሀይል እንዲያገኝና እስከ መስዋእትነት 

ዋጋ እንዲከፍል እንዲወስን ይረዳዋል።  

በአፈና እድሜን ማራዘም እንደማይቻል ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ በኦሮሚያና በአማራ አካባቢ ያለው ትግል ይመሰክራል 

በእነዚህ ህዝቦች ላይ ወያኔ ክላሽ፣ መትረየስ፣ ታንክ ጨምሮ ታጥቆ ቢመጣም ከምንም ባለመቁጠር እየተፋለሙት ይገኛሉ። 

ኢትዮጵያውያን በአንድ ላይ በአንድ ድምፅ ስርዓቱን አንፈልግም ማለታቸው የወያኔን ቱባ ባለስልጣናት አስጨንቁዋል 

አባላቶቻቸውንና ካድሬዎቻቸውም የበታችነት ስሜታቸው የፈጠረባቸው የዘረኛነት ጥላቻ ንግ ግር በየአካባቢው ሲናገሩ 

ይደመጣሉ። በህዝቦች ትግል የሚገኝ ነፃነት ከአምባገነኖች ባርነት ነፃ እንደሚያወጣ ወያኔ የገባው አይመስልም። 

ዛሬ ላይ ዘረኝነትና ጎጠኝነት ቦታ የላቸውም በኦሮሚያና በአማራ አካባቢ የተቀሰቀሱት ተቃውሞዎች የዚሁ ማሳያ ሆነዋል። 

በጠራራ ፀሀይ ሀገር ሲዘረፍ ሀገር ሲጠፋ ዝም የሚል ዜጋ የለም በጠራራ ፀሀይ ዜጎች ሲገደሉ፣ ሲታፈኑ ዝም የማለት አቅም 

ያለው ኢትዮጵያዊ የለም። 

በአሁኑ ሰዓት የዜጎች ጥያቄ አንድና አንድ ነው ወያኔ ተወግዶ ስር ነቀል ለውጥ እንዲመጣ ዜጎች የሞቱለት አላማም ይህ 

ነው። አምባገነኑ ስርዓት መፈረካከሱ ቀጥሏል በዘርፉ ያከማቿቸውንም ንብረቶች በአንዳንድ አካባቢ በእሳት የመንደድ አደጋ 

አጋጥሟቸዋል በተቀሩት አገልግሎት መስጠት አቁመው በወታደር በመጠበቅ ላይ ናቸው። ይህ ስርዓት ያበቃለት መሆኑ 

እንደ ማሳያ መንገድ ነው በአማራም  ጎንደርና ባህር ዳርን ጨምሮ በተለያየ ከተሞች ለቀናት ከቤት ባለመውጣት 

ተቃውሞውን እያሰማ ይገኛል። የወያኔ ስርዓት ህዝቡን ከቤት እንዲወጣ የማስገደድ ስራ ቢሰራም ህዝብ ግን አድማውን 

አጠናክሮ ቀጥሏል የተባበረ ህዝብ ታሪክ እየሰራ ይገኛል። 

 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ !!! 


