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ወያኔ አሁንም በድጋሜ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ 

ጦርነት ለማወጅ እየተዘጋጀ ነው 
September 7, 2018  

 

ወያኔ ለ18 አመት ሙሉ በኤርትራ ግጭት ምክንያት ከውጭ በኢትዮጵያ ገንዘብ ያልገዛው ታንክ ያልተገዛ ራደር 

ያልተገዛ ዘመናዊ ተዋጊ ጀቶች አልነበሩም። 

ብዙዎቹ ኢትዮጵያ ተበድራ የገዛቻቸው ሲሆኑ ቀሪዎቹ ግን በኢትዮጵያው አንጡራ ሃብት ከሽ የተገዙ ናቸው። 

አሁን ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ሰላም ቢያወርዱም ወያኔ ግን እነዚህን ዘመናዊ የጦር መሳራዎችን ለኢትዮጵያ 

ህዝብ መመለስ አልፈለገችም ይሄ ደግሞ ግልፅ ነው። 

አሁንም ለድጋሜ ጦርነት ለመክፈት እንደተዘጋጀች ትናት በማስጠንቀቂያ መልክ አውጥታለች። 

ችግሩ የሚሳዝነው አሁንም አጠፈዋለው ብላ የተነሳች ምንስኪኑን የአማራን ህዝብ መሆኑ በጣም ያሳዝናል። 

ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ አየር ሃይል ከመቀሌ ወደ ዋናው መቀመጫ ደብረዘይት እንዲመለስ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ 

እና ኢታማጆር ሹሙ ትዕዛዝ መተላለፉን እናስታውሳለን። 

ሆኖም እስካሁን ድረስ ትዕዛዙ ሊፈጸም አልቻለም። 

ወያኔ ህወሃት “ዋናውን ራዳር እና ሚግ ከሌሎች ተዋጊ ጄቶች ጋር አሁን ክልላችን መልቀቅ አንችልም። ገና 

ያልጨረስነው ነገር አለ” በማለት የትግራይን ቀጠና በሙሉ በጦር አጥረውት ይገኛሉ” 

ከወያኔ የአየር ሃይል አባላት ውጪ ማንም ወደ ጊቢው አይገባም። 

<<ሌላው እና እስፈሪው ነገር ደግሞ የትግራይ ወጣቶችን ወያኔ ወታደራዊ ስልጠና እየሰጠ መሆኑን ከአንድ 

የወያኔ ቁልፍ ሰው መረጃዎች ወተው ደርሰውኛል። 

በተጨማሪም በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ወርዶ ኤርትራም ወራደሮቿን ከድንበር ማንሳቷን 

እናስታውሳለን። በድንበር ሰፍሮ ከነበረወረ የኡትዮጵያ ጦር 70% የሚሆነው ከድንበር ለቆ የወጣ ሲሆን ከከባድ 
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መሳርያዎች ጋር ያሉ መከላከያ ጦር ሰራዊት አባላት ግን ከድንበር ራቅ ብለው የትግራይ ወጣቶችን የጦርነት 

ስልጠና እያደረጉ ይገኛሉ። ለቆ ላለመውጣት ምክንያታቸው ደግሞ ወያኔ በርግራይ ክልል በተለያዩ ቦታዎች ኬላ 

በማኖር “ከባድ መሳርያዎችን አለቅም ከአመራር ጋር በመወያየት ላይ ነን” በማለታቸው ነው። 

ጠ/ሚ አብይ እና ኢታማጆር ሹሙ ይህን ጉዳይ ማስፈጸም ለምን አልቻሉም? አንድ ክልል የኢትዮጵያን ህዝብ 

ንበረት እና የሀገርን መከላከያ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ማገቱ ምንን ያመላክታል? 

የጠ/ሚ አብይ አስተዳደር ወያኔዎችን ጦርነት እንስከሚጀምሩ ለምን ዝም አላቸው? 

በወያኔ ውስጥ ብዙ ግልፅ ያልሆኑ የተደበቁ ሴራዎች እየተቀነባበሩ ነው። 

የመንግስት የለውጥ አራማጅ በጠ/ሚ የሚመራው (የፌደራል) መንግስት ትግራይ ውስጥ በአስቸኳይ መግባት 

አለበት። 

አሁን ወያኔ ለጦርነት መዘጋጀታቸው በብዙ መልኩ እየነገሩን ነው። 

ትናትም በትግራይ ኮሙኒኬሽን ጽ/ቤት በኩል የወጣው መግለጫ ይሄንን እውነታ የሚጠናክር ስለሆነ የፌደራል 

መንግስት ትግራይ ውስጥ ባሉ ሽፍቶች ተሎ እርምጃ ካልወሰደ አሁን የታየው ትንሽ ጨላጭሎ ለውጥ በወያኔ 

እንዳይደናቀፍ ትልቅ ስጋት አለኝ። 

በዚህ ላይ ወያኔ ወደ አማራ ላይ ስለሆነ ጦንርነቱን ቀድሞ እያነጣጠረ ያለው ብአዴንም ሆነ የአማራ ብሄርተኝነት 

አብን ከምንጊዜም በላይ ጠንካራ ጥላትን መመከት ብቻ ሳይሆን ማጥቃት የሚችል አደረጃጀት በፍጥነት 

መገንባት አለበት። 

በአማራነት ተደራጅተን በወያኔ እና በፀረ-አማራ ሃይሎች በዘራችን እየደረሰ ለልውን ግፍ እና በደል እንመክት!! 

#ወልቃይት 

#ራያ 

#መተከል 

የአማራ ዕርስት ነው። 

ህግ ካለ ተሎ በፍጥነት ውሳኔ ይሰጠው!! 

አባ ታጠቅ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%8B%88%E1%88%8D%E1%89%83%E1%8B%AD%E1%89%B5?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA6bY3h39dX-Xy5aYajX_dgdru5mx2xNEzxRHCC-WqrpRrofJB5kWmj7oKQM-VWACQcuqGtRRoZBzMNmaaBzqoz9LM6BOUWxh7lGaDHd9WfDGSqtOjM6lBxHIc2amhLekyZfWzqpUNF2LKqiz3UIosuX8jY1Dv53RotekTlnzLOEQwKSNj0q6LivCpx4Vcv4HroEYIB9vjtbm84HbxroEtvfWR06l6QKVUfLrkM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%88%AB%E1%8B%AB?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA6bY3h39dX-Xy5aYajX_dgdru5mx2xNEzxRHCC-WqrpRrofJB5kWmj7oKQM-VWACQcuqGtRRoZBzMNmaaBzqoz9LM6BOUWxh7lGaDHd9WfDGSqtOjM6lBxHIc2amhLekyZfWzqpUNF2LKqiz3UIosuX8jY1Dv53RotekTlnzLOEQwKSNj0q6LivCpx4Vcv4HroEYIB9vjtbm84HbxroEtvfWR06l6QKVUfLrkM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%88%98%E1%89%B0%E1%8A%A8%E1%88%8D?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA6bY3h39dX-Xy5aYajX_dgdru5mx2xNEzxRHCC-WqrpRrofJB5kWmj7oKQM-VWACQcuqGtRRoZBzMNmaaBzqoz9LM6BOUWxh7lGaDHd9WfDGSqtOjM6lBxHIc2amhLekyZfWzqpUNF2LKqiz3UIosuX8jY1Dv53RotekTlnzLOEQwKSNj0q6LivCpx4Vcv4HroEYIB9vjtbm84HbxroEtvfWR06l6QKVUfLrkM&__tn__=%2ANK-R

