
 

 

ከኑግ የተገኘ ሰሊጥ 

የፈሪ ዱላ ብዙ ነው እንዲሉ ወያኔ የሰልፍኛውን ሕዝብ ቁርጠኝነት ለመስበር ክፍለ ጦር፤ብረት ለበስና ታንኮችም ሳይቀር 

ወደ ከለምፓች እያስገቡ መሆኑን ሕዝብ ያውቃል ። ጥንቱን ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ የተባለውን ያስታውሰናል ። 

ለውጥና መሻሻልን ፤ ከሕዝብ መግባባትን በጊዜው ቢያደርግ ኖሮ በአሁኑ ዓይነት ግቢ ነፍስ ውጪ ነፍስ አጣብቂኝ 

ባልገባ ነበር ። ግን አሻፈረኝ ብሎ ሕዝብን 25 ዕመታት ሲይስለቅስና ሲያሰቃይ ስለቆየ የመረረው ሕዝብ ታንክ 

ቢንጋጋም ወያኔ ወዳቂ ነው ብሎ ተነስቷል ። ይወድቃልም ። 

ከወያኔ ተያይዘው የሕዝብ ቁጣ ሰለባ የሚሆኑት ደግሞ ያዋጣናል ብለው ከጎኑ የቆሙትና የሕዝብ ፍላጎትን የተጻረሩት 

ናቸው ። እነዚህ ሁሉ የሕዝብ ቁጣ ዓላማ መሆን አለባቸው ። በወያኔ ንብረቶች ላይ የሚወሰደው እርምጃ እነሱንም 

መጎብኘቱ የሚጠበቅ ነው ። ከኑግ የተገኘው ሰሊጥ መገኘት ፈልጎ ሲሆን ደግሞ መወቀጡ የከፋ ይሆናል ። ለምሳሌ ሼክ 

አላሙዲ የተባለው ባለሀብት በኢትዮጵያ የሳውዲ አረቢያን አረመኔና ኋላ ቀር ገዢዎች ጥቅም አስጠባቂ ሆኖ ከወያኔ ጎን 

በመቆም በህዝብ ላይ በደል አድራሽ ሆኖ ቀጥሏል ። ለምሳሌ በሰሜን አሜሪካ ያለውን የስፖርት ፌዴሬሽን  ለማፍረስ 

ሲል ሚሊዮን ዶላሮችን በየአመቱ እስከ ማጥፋትም ድረስ ቀጥሎበታል ። ኢትዮጵያውያን ተባብረው እንድይሳክለት 

ታግለው ስላከሸፉት እንጂ እሱማ ወያኔን ለመታደግ ደፋ ቀና ማለቱ አልቀረም ። የወያኔን የንብ ምልክት በከናቴራው 

ለጥፎ ወግኖቻችን የጨፈጨውን ቡድን ደግፎ በአደባባይ ሲወጣ ምን ያህል የኢትዮጵያን ሕዝብ እንደናቀም አሳይቷል ። 

ሕዝብ ይረዳል፤ኢትዮጵያን ሀገሬ ይላል የሚለው ጭምብልም ወድቆ ወዳጁ አጋሩ ወያኔ መሆኑን አረጋግጧል ፡፤ የሕዝብ 

ትግል አላሙዲን አላየሁህም ብሎ የሚያልፍ ሊሆን አይችልም ። ሰልፉን እንዲያስተካክል ብዙ ጊዜም ተመክሮ እምቢ 

ያለ የሀብት ዕብሪት የወጠረውና ኢትዮጵያን በሚጎዱ ሁሉ ተግባሮች ቀዳሚ ሆኖ የተሰማራ ነው ። 

ወያኔና አላሙዲ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አንቀው እንደሚገኙ ሁሉ ወያኔን ተባብራ ሀገራችንን የምትበዘብዘው ቻይና ናት ። 

ቻይና ጨካኝና ምህረተ ቢስ በዝባዥ ህገር ናት ። አዲስ ኢምፔሪያሊስት ሀገር እንደመሆኗ መጠን ሁሉንም የአፍሪካ 

አምባገነኖች (የሱዳኑን በሺር፤የጅቡቲውን ገሌህ ይጠቅሷል ) በመደገፍ የአፍሪካን ማዕድንና ሀብት ታግዛለች ። 

ጨቋኞችንም በገነዘብና በመሳሪያ ትረዳለች ።ዕድሜ ለወያኔ ለምሳሌ የቻይና ቀጣሪዎች ኢትዮጵያዊ ሰራተኞችን 

የመበደልና የመደብደብም መብት አላቸውና ባርያ ፈንጋይ ሆነዋል ቢባል ማጋነን አይሆንም ። በቻይና ንብረት ላይ 

እርምጃ መውሰድ የሚደገፍ እንጂ የሚወገዝ አይድለም ። ለወያኔ ገንዘብ በጉቦም በሌላ መልክ እየሰጡ፤ ብዙ ሚሊዮን 

ዶላርን ከወያኔ ጋር ቅርጫ አስገብተው ሀገራችንን በመቀራመት ላይ ያሉ የፈረንሳይ፤የጣሊያን፤የጀርመን የእንግሊዝ ና 

በአጠቃላይ የአውሮጳ ኩባንያዎችና ተቋሞችና ምርቶች ከወያኔው ጋር በእኩል መጠቃት ያለባቸው ናችው ።  እነዞህ 

የወያኔ ጥብቅ ወዳጆች የሕዝብ መንግስት ሲመጣ እንዴትና በምን መልክ መያዝ እንዳለባቸው ህዝብ የሚወስነው ይሆናል 

። 

የሕዝብ ትግል በላይ በላዩ መውሰድ ያለባቸውን በተመለከተ ሲረገጥ ሲሰቃይ የከረመ ህዝብ አምርሮ ሲነሳ ያጠቁትና 

የስቃዩ ምንጭና ተባባሪ የሆኑትን ሁሉ ማጥቃቱ መጠበቅ ያለበት ነው ።ምሬት የወለደው ቁጣ ከመሆኑ ሌላ ትግሉ ሀገር 

አድን ነውና በሀገራችን ላይ ያላገጡበትን ሁሉ ይመለከታል ። ጠላትን እሹሩሩ ማለት የሚጠበቅ አይሆንም ። በዚሁም 

መሰረት አሾክሿኪውና ለወያኔ መሳሪያ የሆነም ሁሉ በጊዜ ጎራውን ካላስተካከለ ከኑግ የተገኘ ሰሊጥ መሆኑ አይቀርም 



 

 

ማለት ነው ። በተለምዶ አነጋገር ሂሳባ ማወራረድ ይሉታል ። የከፋ ይሆን አይሆን ወሳኙ ወያኔና ደጋፊዎቹ የሚወስዱት 

አቅዋም ነው ። በአረመኔ ዘረኛነት ከቀጠሉበት አጸፋው መውጫ ቀዳዳ የሚሰጣቸው ካለመሆኑ ሌላ መዘዛቸው ወደ ሰፋ 

ያለ ዜጋም ላይ መከራ ሊያመጣ ይችላል ። መሳሪያዎቹ፤ተባባሪዎቹ'፤ አጋሮቹም ከጥፋት ጎዳናው መለየት ካቃታቸው 

የሕዝብ ቁጣና እሳት እነሱንም አለምህረት ይለበልባቸዋል ፡፡ ይህን ሀቅ መንገር ማስደንገጥና ማስፈራራት ወይም ጸረ 

ትግሬ ሳይሆን ማስጠንቀቅ ነው ። ለምሳሌ የሕዝብን ትግል ለማፈን ግድያን እየፈጸሙ ያሉት አጋዝያን እስካሁን 

የፈጸሙትን ወንጀላቸውን በአዲስ አበባና ሊሎች ከተሞች ከቀጠሉበት ሕዝብ  ቅጣት ሊሰጣቸው ይገባል ። ካልተቀጡ፤

ሲገድሉ ካልተደፉ፤ ሽብር ካልተለቀቀባቸው አያርፉም፤ ምክር አይሰሙም ማለት ነው ። ከወይኔ ጋር በነበረንና ባለን 

የረጅም ግብግብ ተመክሮ ወያኔ እጁን ሰብሰብ የሚያደርገው ተመጣጣኝ  ቅጣት ሲያገኝ ብቻ ነው ። ዝም ከተባለ 25 

ዓመት እንዳሳየው ግፉን አባዝቶ ይቀጥለበታል ። እንኳን አሁን ክላሺኑ በበዛበት ጊዜ፤ ፈንጂ ጠርሙሶችን ማዘጋጀት 

በሚቻልበት ጊዜ ቀርቶ ወገኖቻችን በመውዜር፤ጦርና ጓንዴ የጣሊያንን ታንክ ተጋጥመውታል ። የመሸመቅ ስልትና 

የቦምብ ቦታን በተሻለ ይታወአቃልና ወያኔ ታንክ ቢያንጋጋ ቀርቶ አይሮፕላን ቢያበር (ጣሊያን የመርዝ ጢስ ሁሉ 

በትኖብን አልነበር !) ከውድቀቱ አያመልጥም ። የቆየውም ሆነ የቅርብ ጊዜ ታሪካችን ብዙ ትምህርትን የሚሰጠን ነውና 

ይህንን መገንዘብና ጠቃሚውን በስራ ማዋል የሚበጅ ይሆናል ። ለሁሉም ግን ጊዜ አለው። ለፊት ለፊቱም ጊዜ አለ ። 

ለድብቁም ጊዜ አለ ። የጎንደር ጎጃምና ሌሎች ቦታዎች ተመክሮ በየራሱ መልዕክት አለው ። የትኛው ለየትኛው 

እንደሚያዋጣ  አደራጆችና ሕዝብ መዝኖ በስራ ላይ ማዋል ይገባዋል ማለት ነው ። 

ጥላቻ አትስበኩ ይላሉ አንዳንድ ጮሌዎችና የተሳሳቱ ወገኖች ። ለትግል ጥላቻ ያስፈልጋል ። ሀገራችንን ስንወድ 

ጠላቶቿን መጥላት ግዳጃችን ነው ። ለትግላችን ነዳጅ የሚሆነው ይህ የማይበርድ ጥላቻ ነው ። ከህገር አንጻር።ከህዝብ 

አንጻር።በግልም ቢሆን ብዙዎቻችን ዘመድ ጓድ በወያኔ ተገድለውብናል ። ደም ይጮሃል ፍትህን ካላገኘ። ሀገራችን 

ሰማዕት ልጄችን ተበቀሉ ትለናለች ። ወያኔ ለስልጣን የበቃው ብዙ ሺ ዜጎችን ጨፍጭፎ ነው--የትግራይ ተወላጆች 

ሳይቀሩ ሰለባዎቹ ነበሩ ።በየቦታው ደም ይጣራል፤ነፍሶች እረፍትን ይሻሉ ። የትግላችን ዋና መሰረት የሀግር ፍቅር ነው ። 

ሰንደቅ አላማ ይዞ መወዝወዝ ብቻ ሳይሆን የቅርብ ሰልፈኞቻችን እንዳሳዩት ለሀገር ለመስዋት ዝግጁ መሆንን ይመለከታል 

። ሀገሬ ኢትዮጵያ ቁጭት በዘፈን ደረጃ ከተወሰነ ምንም አንደምታ አይኖረውም --ኪነት ለትግል የሚጠቅም መሆኑ 

እንዳለ ሆኖ ። በወያኔ ላይ ጠላት ነው የሚል ጠንካራ አቅዋምና ጥላቻ እስከሌለ ድረስ በወያኔ መወናበድ፤መደናገርና 

ይባስ ብሎ ከወያኔ ጋርም መስራት መቆየት ይቻላል ወድሚል ውዝንብር መግባትም ይከተላል ማለት ነው ። ቀደም ሲል 

የተደረጉት ትግሎች የተሰናከሉት መሪዎቻቸው ማነው ጠላትና ማነው ወዳጅን ለይተው ማወቅ ተስኗቸው ስለተደናገሩ 

መሆኑ የሚታወቅ ነው ። በመሆኑም ወያኔ ጠላት ነው፤ወያኔ መውደቅ አለበት፤ ድል በወያኔ ላይ ማለትና መሰል 

አቅዋሞች ላይ ግልጽ ግንዛቤ መያዝ ያስፈልጋል ። በቂ ግንዛቤም እንዳለ በትግሉ መጠናከር እየታየ ነው ። 

ወያኔ ሁሉ ፈሪ ስለሆነ ጨካኝ ነው ። ወደ ሐራሬ የፈረጠጠውና ኢትዮጵያን ለወያኔ አሳልፎ የሰጠው ቡከን በጭካኔ 

ማንም አይደርስበትም ነበር ። ስንቱን የሀገር ወጣትና አዛውንት በግፍ ጨርሶ ፤ሀገርን አድምቶ ለወያኔ አዳክሞ አሳልፎ 

ሰጠን ። ለኢትዮጵያ መድቀቅና ለወያኔ ጥቃት መጋለጥ ዋናዎቹ ተጠያቂዎች ፈርጣጩ ሌባና ራሳቸውን ኢሰፓ ደርግ ይሉ 

የንበሩ ባለስልጣኖች ናቸው ።ጦር የተባለውን አለ መሪ ያስቀረው፤ ታጋይ ነን ያልነውን አለ ጓድና ወንድም እህት 

ያስቀረን፤ ያሽመደመደን ደርግ ነው ።የሀገርን የውጭ ምንዛሪ ሰርቆ፤ ልጆቹን ይዞ ወደ ሃራሬ የሮጠው ማፈሪያ ኮለኔል 



 

 

ከባዕዳን ጋር ተመሳጥሮ--ሀገርንም ጓድ ያላቸውንም አጋልጦና አጋፍጦ እንደሄደ ታሪክ የዘገበውና ዛሬ ምድረ ደርግ 

ሊደብቅ ቢነሳ ሊሸፍነው ያልቻለው ሀቅ ነው ። ወያኔ እንደ ደርጉ በሀይል ይመካል ። የሻሁም ኢራን ሆነ ሙባረክም 

እንዲህ እንዲህ ነካክቷቸው ነበር ከታሪክ አልማር ብለው ። መጨረሻቸው አላማረም ። ከወያኔ ጋር ፍልሚያ የተገባው 

ዜጎች ህይወታቸውን ጠልተው አይደለም --መኖር ከሰብእና ወጥቶ መዋረድ መሰቃየት፤ሀገር ማጣት ሆኖባቸው እንጂ ። 

ሞት ሳይቀር--ሞትን በዝምታ መቀበሉ ሰፍኖ ማለት ነው ። አሁን ግን ያ ሁኔታ ተቀይሯል ። ሕዝብ ሀገሬ መብቴ ወይም 

ሞት ብሏል ። ሞት ላይቀር እስቲ ለአንዴም ለሁሌም ተሰውተን ሞተን ሀገር እናስመልስ ብሎ ተነስቷል ። በሕዝብ ላይ 

ተስፋ የቆረጡትንም አሳፍሯል ። ያርገው ያብዛው የምንለው ነው ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ውሎ ቢያድርም ሀገሩን ለማዳን 

እንደሚነሳ ተስፋ ሳንቆርጥ የቆየነው፤ መቸም ቢሆን መቼ የኢትዮጵያን ጥቅምና ክብር ለገንዘብ ለስልጣን ስንል ለባዕድ 

ያልሸጥነው ፤ያልወየነው፤ለሻዕቢያ ያልሰገድነው በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የነበረንና ያለን እምነት ጽኑ ሆኖ ነው ። ስለዚህም 

አሁን የተጀመረው ቆራጥና ኢትዮጵያዊ ትግል ከግቡ ሳያደናቀፍ ወያኔን ለመጣል መቀጠል አለበት ። ይህ ትግል 

መስዋዕትነትን ይጠይቃል ? እንዴታ። ወያኔም በስላም ጥገት ላሙን ሀገራችንን አይለቅም ። ጸረ ኢትዮጵያ ናቸውና 

ሕዝብ የሀገሩ ባለቤት እንዲሆን አይፈልጉም ። በህገራችን ላይ ታሪካዊ ጥላቻ ያላቸው ባዕዳንም በዚሁ መንፈስ 

አብረዋቸው ቆመዋል ። ጎንደር ጎጃም አዳማ ሻሽመኔ ጋምቤላ አፋር ወዘተ==የሀገር ማስመለሱ፤ማስከበሩ፤ማዳኑ ትግል 

ተጧጡፏል ። ሊበርድም ሊቆምም የሚችል አይደለም--ሕዝብ እምቢኝ ለሀገሬ ብሎ ሊሰዋና ዋጋ ሊክፍል ዝግጁ 

እስከሆነ ድረስ ። የሁኔታዎች መለወጥ ሊገነዝቡ ያቃታቸው ጨቁኞች ሁሌም በሕዝብ አመጽ ይቃጠላሉ ። ደርግ 

አልናቸው ቤን አሊ፤ሞቡቱ አልናቸው ሙባረክ ። ጎራ መለየት ያቃታቸውም እንዲሁ ተጠቂ ይሆናሉ ።ይህ ታሪክዊ ሀቅ 

ነው ። ከታሪክ መማር ደግሞ ብልህነት ነው ። 


