
በክርስቶስ ስም መለስ …. የዊኒፔግ ወያኔዎች አዲስ ስልት 

በኦርቶዶክስ ካባ ተሸፋፍነው “ቆራቢ”ና ለካሕኑ “ቀራቢ” መስለው በዊኒፔጓ ቤተክርስትያን ውስጥ መሽገው የኖሩት ወያኔዎች 

ጣዖታቸው መለስ ዜናዊ ከሞተበት ጊዜ ወዲህ እውነተኛ ማንነታቸው ፍንትው ብሎ ተገልጧል። በዊኒፔግ የምትገኘው 

የኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን መለስ ዜናዊ ሲሞት የሻማ ማብራትም ሆነ ፍትሐት አላደርግም በማለቷ፤ ታላቁን ጣዖታቸውን 

አለማክበርና እነሱንም መድፈር አድርገው የወሰዱት የዊኒፔግ ወያኔዎች ቤተክርስትያኗን እናዘጋታለን በማለት በአደባባይ፣ 

በድፍረትና በትዕቢት አውጀዋል።  

ወያኔዎቹ ባለፉት አሥራ ስምንት ወራት በአንድነቱ በሰላሙና በፍቅሩ የሚታወቀውን የዊኒፔግ ቤክርስትያን ለማበጣበጥና 

ለመለያየት ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም። ቀደም ሲል የግል ሾፌሮቻቸውና ቦዲ ጋርዶቻቸው እስኪመስሉ ድረስ በየሄዱበት 

እንደጥላ እየተከተሉ ውዳሴና ሙገሳ ሲቸሯቸው የነበሩትን የቤተክርስትያኗን አስተዳዳሪ፤ ለወያኔዎቹ ጥያቄ አልንበረከክ 

በማለታቸው ያለምንም ይሉኝታና ሐፍረት ቅጽበታዊ የአቋም መገልበጥ ፈጽመው ከፍተኛ የሆነ የስም ማጥፋት ዘመቻ 

ከፍተውባቸዋል። ይህም ወያኔዎቹ አስቀድሞም ወደቤተክርስትያን የተጠጉት ለክርስቶስ ፍቅር ሳይሆን ለመለስ ዜናዊ  እርኩስ 

ዓላማ መሆኑን እና ወያኔዎቹ ለጣዖታቸው ፍጹም ታማኝ መሆናቸውንም በማያሻማ ሁኔታ ግልጽ አድርጎታል። 

እንደየሰውና እንደሁኔታው እንደእስስት የሚቀያየርው የወያኔዎቹ ስልት ቤተክርስትያን አካባቢ ለብዙ አመታት መሽገው 

ስለግለስቦች ባደረጉት ጥናት መሠረት በእያንዳንዱ ልክ የተሰፋ ነው። ቤተክርስትያኗን ለመለያየትና ለመከፋፈል ይጠቅመናል 

ብለው የሚገምቱትን ሁሉ ለእያንዳንዱ ሰው ጆሮ በሚጥምና ስሜቱንም በሚነካ መልኩ አጣፍጠው ያቀርባሉ። 

ለዚህ እኩይ ዓላማቸው መሳካትም ወያኔዎቹ በዘር፣ በአምቻ፤ በጋብቻ፤ በጓደኝነት የፈጠሯቸው ትስስሮች አብይ መሳርያዎች 

ናቸው። ሆዳሙን በከርሱ፣ ይሉኝታ የሚይዘውንም በይሉኝታ ይጠፍራሉ። የዘረኝነት መንፈስ ያላቸውን በዘር ይቀሰቅሳሉ። 

ለአማራውና ለኢትዮጵያ ጥላቻ ያላቸውን በዛ ገብተው ያነሳሳሉ። በገንዘብ ጥቅም የተለከፉትን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት 

እንደሚያሰጧቸው፤ የባንክ ብድርም በቀላሉ እንደሚያስገኙላቸው ቃል ይገባሉ። ቦቅቧቆቹን ደግሞ “ኢንቬስትመንትህን” 

ትነጠቃለህ፤ አገር ቤት አትገባም እናሳስርሃለን እያሉ በማስፈራራት ያንበረክካሉ።  

እንደምናስታውሰው ኦክቶበር መጨረሻ ላይ የዊኒፔግ ወያኔዎች “መድረክ” የሚባል ድርጅት ፈጥረው ቤተክርስትያኗን 

ለመበተን ያስችለናል ብለው የገመቱትን ስብሰባ ጠርተው ነበር። የኦክቶበሩን “የመድረክ” ስብሰባ ውጤት ለዊኒፔግ ሕዝብ 

መንገር ለቀባሪው ማርዳት ነው። ስብስባው ወያኔዎቹ የቅሌት ሸማቸውን የተከናነቡበት ብቻ ሳይኾን ድብቅ አባላቶቻቸውም 

በይፋ የወጡበት በመሆኑ በዊኒፔግ ወያኔዎች ላይ ያደረሰው ጉዳት ከፍተኛ ነው። በተለይም ይሁዳ የሚል ቅጽል የተሰጠው 

“ዘማሪ” ና አሽቃባጮቹ በዚሁ ስብሰባ ላይ ራሳቸውን ማጋለጣቸው ሁላችንንም በከፍተኛ አግራሞት ያስደመመ ነበር። 

የዊኒፔግ ወያኔዎች በቅርቡ ደግሞ እስከዛሬ መኖሩን ጭራሽ ሰምተነው የማናውቀው፤ ጣዖታቸው መለስ ዜናዊ ከሲዖል በሆነ 

ምትሐት ይፍጠረው ወይም እነፊታውራሪ በአስደናቂ አስማት ሕልው ያድርጉት ያልለየለት “የስንበት ትምሕርት ቤት” ዊኒፔግ 

ከተማ ተከስቶ፣ አዳራሽ ተከራይቶ ሰባኪና ዘማሪ አስመጥቶ ወደጽድቅ ሊመራን መዘጋጀቱን አውጀውልናል።  

ይህንን አዲስ ድርጅት የፈጠሩት “ዘማሪው ይሁዳ”ና በጣት የሚቆጠሩት አሽቃባጮቹ ናቸው ወይስ በቤተ-መለስ ዜናዊ ቀንደኛ 

“አገልጋይ” የሆነው “ጎንደሬ”? የስብሰባውን አዳራሽ ለመከራየት እና የተጋበዙትን ወጪ ለመሸፈን የወጣውን ገንዘብ ፋይናንስ 

ያደረገው ለመሆኑ ማን ነው? “ይሁዳ” እንደሆነ ለገንዘብ ሟች ነው፤ አያደርገውም። “ጎንደሬው”ም ከሚጋተው ቢራ የሚተርፍ 

ገንዘብ የለውም። ሲንግል ማዘሯም ብትሆን ከዌልፌር የምታገኘው ገንዘብ ከራሷና ከልጇ የዕለት ወጪ አያልፍም። በ”ሰንበት” 

ተማሪ ስም ያሉት ፑፔቶች አቅም ይህ ከሆነ፣ የዚህ አዲስ የወያኔ ፕሮጀክት ወጪ ሸፋኝ ማንነት አጠያያቂ አይሆንም። 

ከጀርባ ሆኖ ፋይናንስ ያደረገው ማንም ይሁን ማን፣ የዚህ አዲስ የዊኒፔግ ወያኔዎች ስልት ዋና ዓላማ ክርስቶስ ሳይሆን መለስ 

ነው። ይህም አስራስምንት ወራት ያለፈው የዊኒፔግን ቤተክርስትያን የማለያየትና የማበጣበጥ የወያኔ ሴራ አዲሱ ስልት መሆኑ 

ነው። “በሬ ሆይ፤ ሳሩን አየህና ገደሉን ሳታይ …” እንዲሉ በእግዚአብሔር ቃል ስም የዋሁን ሕዝብ ወደ ወያኔ ጉድጓድ ውስጥ 

ለመክተት የታቀደ እኩይ ዘዴ ነው። በኦክቶበሩ ስብሰባቸው እንደፈለጉት አልነዳ ሲላቸው “ሎው ላይፍ” ፣ “ደደብ”፣ “ጅብ” 

ያሉት የዊኒፔግ ሕዝብ ሳር እያየ ገደል የሚገባላቸው በሬ፤  በክርስቶስ ስም ተታሎ ለጣዖታቸው መለስ ዜናዊ የሚሰግድላቸው 

ሞኝ አለመሆኑን በድጋሚ ያሳያቸዋል። እንደተለመደውም የሃፍረት ካባቸውን ይከናነባሉ!!! በስብከትና በመዝሙር ሽፋን 

የተጠመደው የወያኔ የተንኮል ሴራ ይከሽፋል! የወያኔ አሽቃባጮች ማንነትን ይታያል!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!! 


