
   የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ሇኢትዮጲያና ሇሕዝቧ ክብር ስሇማይመጥን ይወገድ!!!! 

               

ተስፋዬ ዘነበ(ኖርዌይ ስታቫንገር) 

የረጅም ጊዜ የነፃነት ታሪካችን በመቻቻሌና በመከባበር አብሮ የኖረው ህብረታችን፣ ሇሃገራችን  ነፃነት 

ያዯረግነው ተጋድል፣ ኢትዮጲያን እንዯ ታሊቅ  ለአሊዊት ሃገር በጠንካራ መሰረት ሊይ ያቆማት ምህተ 

አመታትን ያስቆጥረ ጠንካራ ማንነታችን ነው፡፡ በዚህ ባሇንበት ሃያ አንዯኛው ክ/ዘመን የኛን አባቶች 

የነፃነት ተጋድል የነፃነት ታሪክ ተምሳላት አርገው በኛ ፈር ቀዳጅነት እንዯ ሃገር ለአሊዊነታቸውን የተቀዳጁ 

ሃገራት የተቀዳጁትን ሃገራዊ ክብር በተግባር ሲመሰክሩ፣ እኛ  ሇነፃነት የመጀመሪያዎቹ፣ እኛ ቀዯምት 

የነፃነት ፋና ወጊዎቹ፣ እኛ ስሇ ላልች በባእዳን ተፅእኖ ስር ሇወዯቁ የአፍሪካ ሃገራት ተሟጋቾች፣ እኛ ስሇ 

ነፃነት ትግሌ አስተማሪዎችና ሇጋሾች፣ መከታዎች፡ ክብራችንን የሚያስጠብቅ የቀዯመ ማንነታችንን 

የሚያስጠብቅ፣ ሇሃገራችን ለአሊዊነት የሚታገሌ፣ ታፍሮና ተከብሮ ሇኖረ ኢትዮጲያዊ ማንነታችን ቀናኢ 

ሆኖ የሚሟግርትሌና በአንድ ኢትዮጲያ ጥሊ ስር የሚሰበስበን የኛ የሃገራችን የሕዝባችን የምንሇው ሇዚች 

ታሊቅ ሃገር የሚመጥን፣ ሇሃገርና ሇሕዝብ ታማኝ የሆነ እንዲውም ሃገሩና ሕዝብን የሚወድ 

አስተዳዯር(ስርዓት) አጥተን ሇመስማትም ሆነ ሇማየት የሚዘገንን ግፍና ሰቆቃ በውስጥም በውጪም 

ስንቀበሌ እንሆ ዘመናት ተቆጠሩ፡፡ 

በተሇይ ሇዚች ታሊቅ ሃገርና ሕዝብ ክብር የማይመጥን፣ እንዲሁም ሇዘመናት ውድቀታችንን ሲሸርቡሌን 

ከኖሩ የተሇያዩ ሃይልች ባሌተናነሰ ምንም አይነት የሃገርና የሕዝብ ፍቅር የላሊቸው ከአንድነት ይሌቅ 

መበታተንን፣ ከክብር ይሌቅ ውርዯትንና መሸማቀቅን፣ ከብሔራዊ ሃገራዊ ስሜት ይሌቅ ጠባብ 

ቤሔርተኝነትን፣ ከአብሮነት ይሌቅ ጥሊቻንና መከፋፈሌን ሇዚህ ሃይማኖትና ብሔር ሳይሇየው ሇዘመናት 

በፍቅር ሇኖረ ታሊቅ ሕዝብ በግድ እየጋቱ የራሳቸውን የጫካ ስርዓት የሚጭኑበት የምን ግዜም የሃገርና 

የሕዝብ ጠሊት የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ሇመሆኑ ተግባሩ የሚመሰክረው ስሇሆነ እማኝ አያስፈሌገውም፡፡ 

ሃገራችን አሁን ሇዯረሰችበት ቤሔራዊ ውርዯት ድህነትና በዜጎች ሊይ ሇሚዯርሰው ዘግናኝና ከሰው ሌጅ 

አህምሮ በሊይ ሇሆነው ስቆቃ ያበቃን በጉያችን ታቅፈን የግፍ ቀንበሩ ተሽካሚ ያዯረገን  ዘረኛው የትግራይ 

ወያኔ አገዛዝ ነው፡፡ 

ከግዜ ወዯ ግዜ አሊባራ ብል ይሌቁንም አስከፊነቱ ከእሇት ወዯ እሇት እየጨመረ የመጣው በሃገራችን 

በሰሊም ሰርቶ የመኖር እንዲሁም እንዯ ሰብአዊ ፍጡር በአንድም ይሁን በላሊ መሌኩ በሃገራችን የመኖር 

ዋስትና በማጣት እንዯ ጨው ዘር ተበትነው የሚገኙ ወገኖቻችን ሊይ በየግዜ የሚዯርሰው እሌቂት የአሇም 

ሕዝብ መነጋገሪያና መዘባበቻ የሆነው በታሪካችን በዚህ ሇሰው ክብር ዯንታ በላሇው የወያኔ ዘረኛ ቡድን 

መዳፍ ሊይ ሃገረችን ከወዯቀች በኋሊ ነው፡፡ ሇራሳቸው ጥቅም  የሕዝብና የሃገር ሃብት መዘብረው 

ከዯሇቡበት ወንበራቸው ውጪ ሇምንም ዯንታ የላሊቸው ገዥዎቻችን ይህንን ታሊቅ ሃገርና ሕዝብ 

የመምራት ብቃትም ሆነ ተፈጥሯዊ ባህሪ እንዯላሊቸው በተዯጋጋሚ በዜጎች ሊይ ሇሚዯርሰው ሰቆቃና 

አዯጋ የሚሰጡት ከሰብአዊ ፍጡር የማይጠበቅ እጅግ የዘቀጠ መግሇጫ ፍንትው አርጎ ያሳየናሌ፡፡ 



ይህ ዘረኛ የወያኔ አገዛዝ ሇዝች ታሊቅ ሃገር አይመጥንም ስንሌ - ሃገራዊ ቅርሳችንን በማፍረስና ጥንታዊ 

ታሪካዊ ዳናችንን በማጥፋት ከገዳም እስከ መስኪድ የእምነት ተቋማትን ሁለ ሲያፈርስና የእምነት አባቶችን 

ሲስርና ሲያሳድድ ማየቱ  የሚያረጋግጠው ስርዓቱ የቀዯመ ክብራችንን ማስጠበቅ አሇመቻለ ብቻ ሳይሆን 

አሇመፈሇጉም ከሚያራምዳቸው ተግባራት በግሌጽ የሚታይ ነው፡፡ የሃገሪቱ አንጡረ ሃብት ከሊይ እስከ 

ታች በሙለ በመቆጣጠርና በመመዝበር ሇዜጎች ምቹ እንዳትሆ በማድረግ አሁን ሇተፈጠረው ብሔራዊ 

ውርዯትም ሆነ የስብእና መዋዠቅ ተጠያቂው ሃገራዊ ፍቅር አሌባው አገዛዝ ነው፡፡ በተጨማሪም አገዛዙ 

ከሚያራምዯው ከፋፍሇህ ግዛ መርሁ አንጻር ሇዘመናት በአንድነት የኖረው ቤሔራዊ አንድነታችን 

የሚያመውና በጥሌቅ የሚጠሊው ስሇሆነ እንዯምናየው ይህቺን ሃገር ወዯ ውድቀት የሚውሰድ እንጂ 

በአግባቡ የመምራት አቅምም ፍሊጎትም የሇውም፡፡ 

ይህው የወያኔ ዘረኛ ቡድን ይቺን ሃገር የመምራት አቅም የሇውም ስንሌ- አገዛዙ እራሱን የባህዳን ተገዢ 

ያዯረገና በሕዝብ ስም በሇመነው እርዳታ ስሇሚታዳዯር እንዯ አንድ ሃገር   በተሇይ በውጪ ግንኙነቱ 

በራሱ የመወሰን አቅም ስሇላሇው (ባሇመኖሩ) ብዙ ሃገራዊ ጥቅሞችን ሇገዥዎቹ አሳሌፎ ሲሰጥ ኖሯሌ 

እየሰጠም ነው፡፡ በተጨማሪም ጥገኝነቱ በራስ መተማመንን ስሇሚያሳጣው በቅርቡ በዯቡብ አፍሪካ 

በዜጎቻችን ሊይ ሇተፈጸመው ፍጹም ኢሰብአዊ ድርጊት እንዯ ላልቹ አፍሪካዊ ሃገራት ማድረግ 

የሚችሇውን ከማድረግ ይሌቅ ይህንን የመጠቃትና የመዯፈር ሃገራዊ ጉዳይ በማሳነስ የገሇጹበት መንገድ 

ሇዚች ታሊቅ ሃገርና ሕዝብ የማይመጥን ፍጽም የወረዯ በአገዛዝ ሇመሆኑ ማሳያ ነው፡፡ 

ይህ ዘረኛ የወያኔ አገዛዝ ሇዝች ታሊቅ ሃገር አይመጥንም ስንሌ -አገዛዙ በስሌጣን በቆየበት ሁሇት አስርተ 

አመታት እንድ ሃገርም እንዯ ሕዝብም እጅግ የተዋረድንበት እጅግ የተናቅንበት ከመሆኑም ባሇፈ የወያኔ 

አገዛዝ በማህበራዊ፣ ኤኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ በሆኑ ጉዳዮች በራሱ መንገድ እንዯ ቦይ ውሃ እንድንፈስ 

እግር ከወርች አስሮ ቤሔራዊ አንድነታችንን ሇመበተን ቀን ከላት የባከነበት ግዜ ነው፡፡ አንድነቷ የተጠበቀ 

ኢትዮጲያን ሇማቆየት የማይመጥናት የትግሬ ወያኔ ቡድን ግዜ ሳይሰጠው መወገድ ይኖርበታሌ፡፡ 

ይህ እኩይ ዘረኛ የወያኔ አገዛዝ በፍጹም ሇኢትዮጲያና ሇህዝቧ አይመጥንም ስንሌ- አገዛዙ ሃገሪቷን በሃይሌ 

ከተቆጣጠረ ጀምሮ የራሱ ተሊሊኪዎች ጭምር በተሰማሩበት የሰወች ዝውውር ሇአቅመ ሄዋን ያሌዯረሱ 

የዯሃ ሌጆችን በመካከሇኛው ምስራቅ ሃገራትና አረብ ሃገራት በመሊክ ፍፅም በማይመች ሁኔታ 

ሕይወታቸውን እንዲገፉ ዳርጓቸዋሌ እራስን ሇመቻሌና ቤተሰብ ሇመርዳት ሇገርድና የተጋዙት ብልም 

የመረረ ሕይወት በመግፋት በአሰሪዎቻቸው የተዯፈሩ፣ በቢሊ የሚበሇቱት፣ የፈሊ ውሃ የሚዯፋባቸው፣ 

ተስፋ በመቁረጥም በገመድና ከፎቅ በመከስከስ እራሳቸውን የሚያጠፉ አሇሁ ባይ ስሇ መብታቸው 

ተከራካሪ፣ ጥበቃ የሚያዯርግሊቸው መንግስት የላሊቸው በአገዛዙ የተረሱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሴት 

እህቶቻችን የዚሁ ስርዓት እድሜ ያሊቸው ዜጎች ናቸው፡፡ 

ጎጠኛው የወያኔ አገዛዝ ታሊቅ ታሪክና ክብር ሊሊት ሃገር አይመጥንም ስንሌ- ገዢዎቻችን ነጋ ጠባ ሁሇት 

አሃዝ አድገናሌ እያለ የሚወተውቱት ጠብ ያሊሇሇት ምስኪን ሕዝብ በአብዛኛው ወጣቱ አገዛዙ ሃገራችንን 

በሃይሌ ከያዘ በኋሊ የተፈጠሩ እናም በስርዓቱ ብሌሹ አስተዳዯር እንዯ ዜጋ የነሱ የሆነውን ሁለ በዘረኛው 

አገዛዝና በአገዛዙ አጋፋሪዎች የተነጠቁ ሕይወታቸውን ሇማቆየትና ችግረኛ ቤተሰባቸውን ሇመዯጎም 

ከፊታቸው ሞት እየጠበቃቸው ባህርና በረሃ አቋርጠው  ሇጨካኞቹ የዯቡብ አፍሪካ ዙለዎች ገጀራና እሳት 

እንድሁም ከሊይም ከታች  የጥይት ሃረር በሚያፏጭበት የመን ሇሞትና ሇስቃይ  የተዳረጉት፣ በሉቢያ በረሃ 



አይ ኤስ ኤስ   በተባሇው ሴጣናዊ ቡድን እጅግ ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ በግፍ የተቀለት  ወገኖቻችን ሇዚህ 

የተዳረጉት ሃገራችን ሊይ ባስቀመጥነው  ጭራቅ የወያኔ አገዛዝ ተገፍተው እንዯሆነ ሇማንም ግሌፅ ነው፡፡ 

በተጨማሪም አገዛዙ አዋርዶናሌ አይመጥነንም ስንሌ -ህብረተስቡን የማይወጣበት የድህነት አዘቅት ውስጥ 

የከተተው ይህው ስርዓት በራሱ እድሜ የሚሇኩ ወጣት ሴቶች በባህሊችን ነውረኛ ተግባር የሆነውን ገሊን 

ሸጦ የመተዳዯር ፀያፍ ተግባር ከመሸታ ቤት አሌፎ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ሳይቀር ያሇ 

እፍረት መከወኑ አገዛዙ በቆይታው ያመጣብን የስብእና መሊሸቅ ውጤት መሆኑ ይታያሌ፡፡ 

እንግዲህ ከሞሊ ጎዯሌ ወያኔ ሇቀዯመ ክብራችን የማይመጥን የማፍያ ቡድን መሆኑን ሇማሳየት ተሞክሯሌ 

ስሇሆነም አንገታችንን የዯፋንበት ያዘንበትና እንዯ ሃገር የዯረሰብን ክብረ ነክ  ድርጊት እንዲሁም ከዳር 

እስከ ዳር  ማቅ ያሇበሰንና በእንባ ያራጨን መራራ ሀዘን ዳግም በዝች ሃገርና ህዝብ ሊይ እንዳይከሰት 

ሇሃገር ብልም ሇለአሊዊ ነፃነት ግድ የሚሇው እንዯ ቀዯምት አባቶቻችን ተከብሮ የሚያስከብረን 

ኢትዮጲያዊ የሆነ ዴሞክራሲያዊ መንግስት ሉኖረን ግድ ይሊሌ!!! ይህ የሚሆነው የወያኔ ዘረኛ ብድን 

ያዯረሰብንንና እያዯረሰብን ያሇውን ተነግሮ የማያሌቅ በዯሌና ግፍ መሊሌሰን በማመንዠግ ሳይሆን አገዛዙን 

ሇማስወገድ በሚዯረገው ሁሇገብ ትግሌ ባመቸን መሌኩ በመሳተፍ የወያኔን ግባ ከመሬት ስናፋጥን ብቻ 

ነው፡፡ ሇህዝብና ሇሃገር ያሌታመነ አገዛዝ መሰረት የሇውም፡፡ ውበታችንና ጥንካሬያችን አንድነታችን ነው!!  

በሄድንበትና በተሰዯድንባቸው ሃገራት ቢሆን እየዯረሰብን ያሇው በዯሌና እንግሌት ብልም ግድያ ይህው 

የወያኔ አገዛዝ እንዲጠፋ የሚፈሌገው ኢትዮጲያዊነት ስማችን ፣ ማንነታችን ሆኖ እስከሞት ሸኝቶናሌ፡፡  

ዘሊሇማዊ ክብር በሉቢያ በግፍ ሇተቀለ ኢትዮጲያዊያን ሰማህታት!!!!! 

ኢትዮጲያ በክብር ሇዘሊሇም ትኑር!!!!! 
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