
         ሊደረግ የሚገባዉ የመጨረሻ ግብግብ 

ወያኔ ሌላዉን ኢትዮጵያዊ እርስ በእርስ በማጣላት አንድነት ሳይኖረዉ 
በትግራይ የበላይነት አምኖ የሚገዛበትን ሥርዓት ለመዘርጋት እስከአሁን 
የተጠቀመባቸዉ ዘዴዎች ፡- 

 1  የየብሄረሰቦችን ሆዳሞች በጊዚያዊ ጥቅም በመግዛት የየራሳቸዉን ነገድ 
ለወያኔ እያጋለጡ ማስመታት፡፡ 

2 የየብሄሮችን ምስል ከፊት አሰልፎ በነሱ አሿሪነት የራሳቸዉን ዓላማ 
ማስፈፀም፡፡  

3 አማርኛ እና ኦሮሞኛ ተናጋሪ የትግራይ ወጣቶችን በት/ቤት፣ በሴቶች፣ 
በወጣቶችና በሙያተኞች ድርጅት ሰግስገዉ የስለላና የሽብር ፈጥራ ስራወችን 
እየሰሩና ህዝብን ከህዝብ እያጣሉ በመሀልም ገላጋይ እና ህግ አስከባሪ በመምሰል 
ህዝብን እየጨፈጨፉ ኑረዋል፡፡ 

የትግራይን ህዝብ በኢንዱስትሪ ማእከላዊነት ብቻ መጥቀም ባለመቻሉና  
ወደፊት እነሱ በሚፈጥሩት ብጥብጥ የርሃብ ችግር በትግራይ እንዳይኖር በዘመቻ 
ማንኛዉም ለሰዉልጅ ቀለብ የሆኑ ሁሉ ወደ ትግራይ  እንዲሰባሰቡ መርሀ 
ግብር አዉጥተዉ እየሰሩ ነዉ ፡፡ሁሉም በገንዘብ ተታሎ እንዲሸጥ በማሰብ 
ህገወጥ ገንዘብ አዘጋጅተዉ ታይቶና ተሰምቶ በማየታወቅ የገቢያ ዋጋ ሊገዙ 
የተለያ ሸማቾችን አዘጋጅተዉ በተለይ በአማራዉና በኦሮሞዉ ክልሎች 
አሰማርተዋል ፡፡ ዓላማዉም  

 1 አማራዉና ኦሮሞዉ የእለቱን የዋጋ እድገት በማየት ሽጦ እራሱን የእለት ቀለብ 
አሳጥቶ ተመልሶ ለትግራይ አጎብዳጅ እንዲሆኑ ለማድረግ፤  

2 እህላቸዉን የሸጡበትን የሀሰት ገንዘብ የሀስት ወይም ፎርጅድ ነዉ በማለት 
ይዞ የተገኘዉን እሰባሰቦ ለማሰር ለመደብደብ ለመግደል የሚያመቻች ወጥመድ 
ነዉ፡፡ ስለዚህ የኢትየጵያ ህዝብ ይህን አዉቆ ቀለቡን ጠብቆ  እንዲይዝ  በተለይ 
ወጣቱ በፌስቡክ እና በመሳሰሉት ያላሳለስ ቅስቀሳ በማድረግ ህዘቡን ከመከራ 
እነዲታደገዉ፡ በሁሉም ኢትዮጵያ ዉስጥ ሊገታ የማይችል የህዝብ አመጽ 
በመፈጠሩ ወያኔ የፌደራላዊ አስተዳደር መዋቅርን በመጣስ በትግራይ ተወላጅ 
ብቻ በአማራና በኦሮሞዉ ህዝብ የተፈጠረዉን አመጽ ለመቆጣጠር የትግራይን 
ሚኒሻ በአማራና በኦሮሞ ስም ሰይሞ የመካላከያ ዩኒፎርም አልብሶ በአማራዉና 
በኦሮሞዉ ላይ  የመጨረሻ የጥፋት ዘመቻ ማካሄድ ነዉ፡፡ 



አፈጻጸሙም በኦሮሞዉ አካባቢ ኦሮምኛ ተናጋሪ ትግሬዎችን በመሰግሰግ በጀሮ 
ጠቢነት አሰማርቶ የእርስ በእርስ ብጥብጥ በመፍጠር ወያኔን የሚቃዎሙትን 
በፖሊስ ስም ለተመደቡት እያስረከቡ በማስገደል በአማራዉ አካባቢ የነፍስ 
ወከፍ መሳሪያወችን  በደላላይ በከፍተኛ ወጋ እየገዙ በማሰባሰብ በሌሊት 
በግለሰቤት እየገቡ በመቀማት ሲሆን ለዚህም አፈጻጸም አፋጣኝ ምላሽ 
ለመስጠት በኦሮሞ አካባቢ ሁለት ጀኔራሎች እና ሁለት የወንጀል መከላከያ 
በአማራዉም እነደዚሁ ሁለት ጀኔራሎችና ሁለት የወንጀል መከላከያ ተመድበዉ 
የፌደራሎችን ስራ በመስራት ነዉ፡፡ ይህም የሞትና የሽረት ጊዜ በመሆኑ ሁሉም 
ኢትዮጵያዊ ወጣት ሽማግሌ ሴት ወንድ ሳንል መጠቀም በምንችልበት የመገናኛ 
ዘዴዎች ሁሉ ይዋልይደር ሳንል በወያኔ አጥፊነት በኦሮሞና በአማራ ጠፊነት 
የተጀመረዉን ዘመቻ ለወያኔዎች የመጨረሻ ጊዚያቸዉን እንድንፈጥር ሁሉም 
በየአለበት ከትግራይ ሚኒሻ ጋር በመተናነቅ የኢትዮጵያን የልደት ቀን እንፍጠር፡
፡ እንበርታ 

 


