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የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ እውነታ አጉል መወራጨት ለመላላጥ አየሆነ ነው !
welkait.com/

የፋሺስቱ የትግራው ውያኔ አገዛዝ ለዘመናት በሰላምና በመከባበር የኖረን ህዝብ የከፋፍለህ
ግዛው ፖሊሲ ቀርጾ በኢትዮጵያ ላይ ለ፳፯ ዓመቶች የጫነውን የግፍ ቀንበር አሽቀንጥሮ
ለመጣል የተጀመረው ሕዝባዊ አመጽ በመላው አገራችን ስፋትና ጥልቀትን አግኝቷል፤ ወያኔን
ማእበል ሆኖ እየጠራረገውም ነው። በተለይ ለዘመናት አብሮ በኖሩትና በተቀላቀሉት፣
በዐማራውና በኦሮሞው ታላላቅ ጎሳዎች መሀል ወያኔና መሰሎቹ ያቆሙትን የመለያየትና
የመፈራራት ግንብ ያፈረሰው ሕዝባዊ መናበብ፣ ለውያኔ መውደቅ ማረጋገጫ የሆነ መሰረት
ጥሏል። ይህን ህዝባዊ እንቅስቃሴ በግንባር ቀደምትነት የሚዘውሩት ደግሞ ውያኔ ለዘላለም
በስልጣን እንድቆይ ያገለግለኛል ያለውን የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ በጫነበት ስርዐት ውስጥ ያደጉ
ወጣቶች መሆኑ፤ የወያኔ ዋንኛ የርዕየተ ዓለም ክስረትን ያረጋግጣል። የአፓርታይድ ከፋፍለህ
ግዛው ስርዓታቸውን ተማምነው ነበር ዐማራውንና ኦርቶዶክስን እንዳይነሳ ቀብረነዋል አና
ሌሎችም አስጸያፊ የእብሪት አገላለጾችን ከብዙ ቱባ የወያኔ መሪዎች በአደባባይ የሰማነው።
የህዝባዊ አመጹ ስር በመስደዱም ወያኔ እህት ድርጅቶች ብሎ ያቋቋማቸውና፣ በመላው ሀገሪቱ
የግፍ አገዛዙ መሳሪያ ሆነው እንዲያገለግሉ ብቻ የተፈቀደላቸው የድርጅቶች መሪዎች እንኩዋን
ከሕዝባቸው ጋር እንዲቆሙ አስገዳጅ ሁኔታን ፈጥሯል።

የዐማራና የኦሮሞ ወጣቶች እንቅስቃሴ ከፈጠረው የለውጥ ማእበል በተጨማሪ፤ የኦሕዴድ፣
ብዐዴንና ደሕዴድ መሪዎች በወያኔ ሳምባ ላለመተንፈስ ያሳዩት ድፍረት የማይቀረውን የዚህን
ፋሺስት ስርዓት የመውደቂያ ጊዜ እያስፈነጠርው ነው። በዚህ ሁኔታ ክፉኛ የቆሰለው የትግራይ
ወያኔ አውሬ ዝም ብሎ አንዲሞት አይጠበቅም፤ አንዲያውም የመጨረ ሻ ው እስትንፋሱ ድረስ
የብዙ ወገኖቻችንን መስዋእትነትና ስቃይ የሚጠይቅ ድርጊት እንደሚፈጽም እርግጥ ነው።
በስልጣን ላይ ያለው ጊዜ አጭር መሆኑን ያወቀው ወያኔ፣ የቀቢጸተስፋነት ተግባሮች እያከናወነ
ነው። በተለይ ያወጀውን የወታደራዊ እዝ ስርዓት ወቅት ተጠቅሞ የዘረፋና የግፍ እጁን
በከፍተኛ ደረጃ አየፈጸመ መሆኑን የሚደርሱ መረጃዎች ያረጋግጣሉ። በማዘዣ ማዕከሎቹ
በርካታ የዐማራና የኦሮሞ ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ሴቶችና ጎልማሶች
ከየመኖሪያ ቤታቸውና በየመሥሪያ ቤቶቻቸው እየታፈኑ እንዲሰቃዩ እየተደረገ ነው። እራሱ
የጻፈውን ሕግ የማያከብረው ወያኔ ያለጥፋታቸው ያሰራቸውን የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችን፣
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ጋዜጠኞችንና ጦማሪዎችን መፍታቱ ይታወሳል። ይህም የሆነው ህዝባዊ አመጹ የፈጠረበትን
ጫና ለማቅለልና ድርጎ እየሰፈሩ ለ፳፯ዓመታት በስልጣን እንዲቆይ ያገዙትን ጨምሮ፣ የአለም
ማህበረሰብ አካሎች የሚያደርጉበትን ግፊት አቅጣጫ ለማስቀየር መሆኑ ግልጽ ነው። የወያኔን
የጥላቻ ፕሮፓጋንዳውን አሽቀንጥሮ ጥሎ፣ የጭቆና መረቦችን እየበጣጠሰ ያለው የሕዝባዊ
አመጽ ማዕበል ሀገሪቷን ለስር ነቀል ለውጥ አፋፍ ላይ ባደረሰበት ሁኔታ ላይ እንኳን ፋሺስታዊ
ባህሪውንና ለህዝብ ያለውን ንቀት ላንዳፍታ ሊደብቀው አልተቻለውም። ነባሩን የኢትዮጵያ
ሰንደቅአላማ ለምን ተጠቀማችሁ፣ ለምን ሰብሰብ ብላችሁ ተገባበዛች ሁ፣እና ሌሎች አልባሌ
ምክንያቶችን እየፈለገ በቅርብ የፈታቸውን የህዝብ ጀግኖች መልሶ አፍኖ ወስዷቸዋል።

ከታሰሩትም ወስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል።

፩. አቶ አንዷለም አራጌ
፪. አቶ በቀለ ገርባ፣
፫. ዶ/ር መረራ ጊዲና፣
፬. አቶ እስክንድ ነጋ፣
፭. ጄኔራል ተፈራ ማሞ፣
፮. አቶ ተመስገን ደሳለኝ፣
፯. አቶ ዘላለም ወርቅአገኘሁ፣
፰. ማኅሌት ፋንታሁን፣
፱. በፈቃዱ ኃይሉ፣
፲. ወይንእሸት ሞላ፣
፩፩. ይድነቃቸው አዲስ፣

በሰፊው በህዝብ እይታ ውስጥ ያልገቡ ብዙ የዐማራና የኦሮሞ ልጆችን በገፍ ማሰሩ ቆሞ
አያውቅም፤ ቤት ይቁጠረው ማለት ነው የምንችለው። ይጽፋሉ፣ ሥርዓቱን ያጋልጣሉ፣ ሕዝብ
ይሰማቸዋል፣ የሕዝባዊውን አመጽ ያነቃቃሉ፣ ባሉበት ኣካባቢ ተጽእኖ ፈጣሪዎች ናቸው፣
የሚላቸውን አፍኖ ወስዶ ከሚያሰቃያቸው መካከል የሚከተሉትን ያካትታል።

፩. ተመስገን ተሰማ ወሎ ዩኒቨርስቲ የሕግ መምህር፣
፪. ንጋቱ አስረስ የዐማራ ቴሌቮዥን ጋዜጠኛ፤
፫. በለጠ ዋለ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፍልስፍና መምህር፣
፬. ጋሻው መርሻ የቀድሞው የሰማዊ ፓርቲ አባል፣
፭. ዳንኤል አበባው የሕግ ሙያተኛ፣
፮. ሢሣይ አልታሰብ ሲቭል መኃንዲስ፣
፯. የሱፍ አልታሰብ የሕግ ሙያተኛ፣
፰. በለጠ ካሤ የቀለም ቀንድ ጋዜጠኛ የነበረ፣ ሌሎች ፩፱ ሰዎችን ጨምሮ ማሰሩ ተረጋግጧል።

ወያኔ ጥላቻን ዘርቶ፣ ህዝብን ለያይቶ የፈጠረው የአፓርታይድ ስርአት በስብሶ አየወደቀ ነው።
ይህ ክፉኛ የቆሰለ የወያኔ አውሬ የዘረፋ ስልጣን ዘመኑን ለማራዘምና እሱ የማይገዛት
ኢትዮጵያን ደግሞ ለ፳፯ ዓመታት በሰራው መሰረት ጎሳዎቿ እየተናቆሩ ህዝቧ ሰላም
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እንዲያጣ፤ ሀገራዊ ህልውናም እደጋ ላይ አንዲውድቅ ለማድረግ ዝግጅት እንዳደረገ ተረድተን
ይህን ሰይጣናው አኪያሄድ የወያኔ ህልም ሆኖ እንዲቀር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቁሳዊና የስነልቦና
ዝግጅት በማድረግ ይችን የጋራ ቤታችንን በተጠንቀቅ እንድንጠብቅ ጥሪያችንን እናቀርባለን።
የወያኔ ዘረኛ አገዛዝን አውነታ አጉል መወራጨት ለመላላጥ መሆኑን በመገንዘብ፤ በጉልቻ
መቀያየር ለማይመለሰውና ለመሰረታዊ ለውጥ የቆረጠውን ሕዝባዊ አንቅስቃሴ በሚቻለው
ሁሉ ለማገዝ የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት የማያሰልስ ጥረቱን እነደሚቀጥልበት
እናስታውቃለን።

ዐማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደግ!
ፈለገ-አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው!
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	የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ እውነታ አጉል መወራጨት ለመላላጥ አየሆነ ነው !

