
ወያኔ እንደ ናዚና ፋሽቶች፣ መደምሰስ አለበት (ደብሩ ነጋሽ 01/10/2021 ) 

የወያኔ ነፍስ አባት የነበረው ፋሽስት ጣልያን እና አጋሩ የጀርመን ናዚ፣ 
አያሌ እርቀ~ሰላም ጥሰው ነበር፣ 50 ሚሊዎን ህዝብ የፈጁና ያስፈጁት። 
ባላንጦቻቸው አብረው ባይደመሰሷቸው ኖሮ፣ የጀርመን እና የላቲን 
ነጮች ብቻ ተርፈው፣ ሌሎቻችን ባለቅን ነበር። ወያኔ ትግሬም፣ 
በስልጣን ዘመኑ የከፋፈላቸው ኢትዮጵያውያን ዛሬ አብረውበታል። 
ወያኔ ተደምስሶ፣ ፍልስፍናው ተወግዞ፣ ርዝራዦቹ ፣ በየደረሱበት 
ታድነው፣ ለፍርድ መቅረብ ያለባቸው እንጂ፣ ያንድ ደቂቃ እድሜ 
በ‘ድርድር’ ስም ሊያገኙ የሚገባቸው አደሉም። አልኩባይ ምሁራን፣ 
‘ድርድር’ መከጀላቸው ራሱ ወንጀል ነው። እስራኤል አይሁዶችን 
የፈጁን ናዚዎች በዘር ፍጅት ዛሬ ለፍርድ የምታቀርበው፣ ከ 80 አመት 
በፊት ለተፍጸመ ወንጀል ነው። ‘እኔን ያየህ ተቀጣ’ ነው። ከአይሲስ 
የከፋው ከሃዲ ወያኔ፣ ምሱ የሞት ፍርድ ነው።   

ሰውን ከሌሎች ፍጡራን የሚለየው አንዱና ዋነኛ ገጸ~ባህርያት፣ 
ርህራሄው ነው ይባላል። እንስሳትና አራዊትም እንኳ ሌሎችን ሲታደጉ  
እናያለን። ሃቻምና እንስት አንበሳ፣ እናቷን ያጣችን የአጋዘን ጥጃ፣ 
ከሌሎች አናብስት እየተከላከለች መሰንበቷ፣ ጉድ አሰኝቷል። ወያኔና 
መሰሎቻቸው አራስና ነፍሰ~ጡርን ፣ ያረዱ ጎበዞች ናቸው። “ትኩስ 
እሬሳ፣ የደረቀውን ያስነሳ’’ እንዲሉ፣ የወያኔ አያት ቅድማያቶችን ጭካኔ 
እንዳስስ። አጼ ዮሃንስ የማረካቸውን አማቹን፣ አጼ ተክለ ጊዎርጊስን 
አይኖች በጋለ ብረት ጎልጉሎ የገደለ ጎበዝ ነው። ኢትዮጵያን ለወረረ 
እንግሊዝ አድሮ፣ በምንደኝነት ባገኘው መሳርያ ወሎና ጎጃምን  
ያወደመም ነበር። እስላምነቴን አልተውም ያለን ብዙ ሺህ ወሎዬ 
አማራ፣ አንገትም ቀልቷል። ‘’ሰማይ ምሰሶ የለው፣ እስላም መሬት 
የለው’’ በሚል አዋጁ፣ መሬቱን ቀምቶ ለደህነት ዳርጓል። ብዙዎች ወደ 
አፋርና ሱዳን ተሰደዋል። ራያም ባንድ ቀን 3 000 ጎበዞች ለስብሰባ 
ጠርቶ ፈጅቷል። በርካታ ሺ አፋሮችም በግፍ ገድሏል። በጎንደር 
ቤተ~እስራእል አማሮችም፣ ክርስትናን  ስላልተቀበሉ፣ ሰይፏል። 80 ሺ 
ትግሬ ጎጃምን ወሮ፣ ሺዎች ፈጅቶ፣ ሃብት ነብረት ዘርፎ፣ ቤተ 
ክርሲያናትን አቃትሎ ፣ እንደውያኔ ሴት መነኮሳት አስደፍሯል። 



    የትግሬ ክህደትና በአማራ ልዕልና መቅናት፣ ባህርዩ ነው 

የወያኔ አያትና ቅድም አያቶች ለፈጸሙት ተደጋጋሚ ክህደትና የዘር 
ፍጅት ስላልተቀጡና ስላልተዋረዱ ልጆቻቸው አልተጸጸቱም። ወያኔ 
ለዳግም ጥፋት የበቃው፣ ለዚህ ነው። ዮሃንስ ለእንግሊዝ አድሮ፣ 
ኢትዮጵያን አስወርሯል። በአድዋና በሁለተኛውም የጣልያን ወረራ፣ 
ከአስሩ የጠላት ሰራዊት፣ 9ኙ ትግሬ ነበር።  ሶማልያ ኢትዮጵያን 
ስትወረር፣ ወያኔ አብሮ ተዋግቷል። ወያኔ ኢትዮጵያን ከወረረ በኋላ፣ 
ኢትዮጵያን እንዳልነበረች ማድረጉ ቀባሪን ማርዳት ነው። ከስልጣን 
ከተወገደ ወዲህም፣ በአጎራባቾቹ አፋርና አማራ ህዝብ ላይ የፈጸመው 
ዘግናኝ ድርጊት፣ ለቀረው ኢትዮጵያዊም ምንነታቸውን አስገንዝቧል። 
ስለዚህ በከሰረው አሜሪካ ግፊት ‘ድርድር’ ብሎ ወያኔን ላንድ ቀን 
እንኳን እድሜ መመኘት ራሱ፣ ወንጀል ነው። “ ጠላቴ ጥዋት ሞቶ እኔ 
ልሙት ማታ፣ የሺ ቀን እድሜ ነው ያንድ ቀን ደስታ’’ እንዳለችው ።  

አብይ በ’ገበታ’ ስም የሰበሰበው ብር፣ ለተፈናቃዮች ይዋል። 

የአገራችን ውርደት አያነጋግርም ። አብይ አህመድን የመሰለ ኢሰብዐዊ 
ፍጡር ኢትዮጵያን እንዲመራ የፈቀደ ህዝብ ፣ የወረዳ ለመውረዳችን  
ዋቢ ነው።  ስልጣን በጨበጠበት ሶስት አመታት ወስጥ ከግማሽ 
ሚሊዎን በላይ ትጥቅ እንዲፈታ የተደረገ አማራ፣ ከአራዊት በባሱ 
አረመኔ ኦሮሞ ተበዬዎች ሲጨፈጨፍ፣ ማስቆምና ወንጀለኞችን ለፍርድ 
ማቅረብ ቀርቶ፣ አንዲት ቀን የሃዘን መግለጫ ያላወጣ ‘ጀግና’ ነው።   
የአኖሌያቸውን ሃውልት ገትሮ፣ ወገኖቹ በመሃላቸው የሚኖሩን 
ያልታጠቀ አማራ እያሳረደ እልቂቱን ‘’ጆሮ ዳባ ልበስ’’ ቢል፣ ወያኔን 
እንዲያንሰራራ ቢያደርግ፣ ምን ይደንቅ?  ይህን ፍጡር መጸየፍ 
የተሳናቸው ምሁራን ተብዬዎች፣ ባለሟዋሎቹ፣  የፕሎቲካ ቡድን 
መሪዎች፣ የእምነት አባቶች ፣ ወዘተ ይህ ቀን አልፎ የሚጠየቁበት ግዜ 
ይመጣል። እስከዚያ፣ አብይን ይህን በሉት። ወያኔ ትግሬ ሊደመሰስ 
የሚገባው ጠላት ነው። ሰራዊቱና ፋኖ፣ ልዩ ኃይሉ ሙሉ ድጋፍ 
ይደረግለት። የገበታ ገንዘብ ችሮታ፣ለተፈናቀሉ አማራና አፋሮች ይዋል። 

 


