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ከፈኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ሬዲዮ ወቅታዊ ሀተታ 

 
 

ከዘመቻው በስተጀርባ ወያኔ 

 

(ከፈኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ሬዲዮ ወቅታዊ ሀተታ)  

 

 ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባልንና ደስ ባለን ነበር ግን መርዙ ሲረጭ ቆይቷልና ቢጎመዝዝም መቀበሉ የግድ ይሆንብናል ። በሕዝብ 

መሃል ጥላቻና ጠብን ሲያሰራጩ የቆዩትን ክፍሎች እናውቃቸዋለን ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ይህን የጥላቻ ዘመቻ በሀሰት 

አጅበው አረፋ እየደፈቁ ሚንጫጩ ጉዶች በዝተዋል ። አወቅን ባይ፤ ምሁር በሉን ባዮችና ዶክተር ተብዬዎች በተለይ የዚህ 

የጥፋትና የፍጅት ወላጅ ዘመቻ ዋና አራማጅ ሆነው ይገኛሉ ። የግል ብስጭታቸውንና ቁርሾአቸውን ብሄረሰባዊ ይዘት ሰጥተው 

ሕዝብን በሕዝብ ደረጃ ሲከሱና አንዱን ሕዝብ በሌላው ላይ ሊያስነሱ---ሊያጫርሱ-- ሲጥሩ እየታዘብን ነው ። በሀገር ወዳድ 

ሀይሎች ላይም የጭቃ ጅራፋቸውን ያጮሃሉ። ከዚህ ሁሉ በስተጀርባ ግን ያለው ወያኔ መሆኑ መረሳት የለበትም። የጥላቻና 

ፍጅት ዋናው አባወራ በቅድሚያ እሱ  ነውና ። 

ወያኔ ከተመሰረተ ጀምሮ ሕዝብን በመከፋፈልና በማናከስ ቢሰማራም በአሁኑ ጊዜ ይህ ተልዕኮውን ወሳኝ የሚያደርግበት ልዩ 

ሁኔታ አለ ። ወያኔ እርስ በርሱ ተከፋፍሎ ለህልውናው የማይናቅ ስጋት ይዞት የሚገኝበት ነው ። ሌሎች ሊነሱብኝ ብሎ 

ባደረበት ከፍተኛ ስጋት የተነሳ የማይሰራ እርቅንም በመሀሉ እየሞከረ ያለበት ነው ። ወያኔ ሲመሰረት ጀምሮና በተለይም 

ለስልጣን በባዕዳን  እርዳታ ከደረሰ በኋላ ሕዝብን መከፋፈሉና በሐገር ደረጃም ኢትዮጵያን መከፋፈሉ የፖለቲካውና 

የህልውናው መሰረት ሆኖ ቆይቷል ። መጋዣና ተለጣፊ ሊሆኑለት ዝግጁ የሆኑትን ሆዳሞችና ልፍስፍሶቹንም 

እንደአመጣጣቸው እየጫነ ሲጫወትባቸው ከርሟል ። ተጠቅሞባቸውም እንደተመጠጠ ሎሚ ጥሏቸዋል። አንዳንዶች በሙት 

ሞታቸው ተቃዋሚ ሆን ሊሉ ይቃጣቸውና መለስ ብሎ ወያኔ ሲጠራቸው ጭራቸውን ቆልምመው ወደሱ ይመለሳሉ ። ውሻ 

ወደንትኑ የተባለውን ያውቁታል--ግን ሆዳቸው ርሱት ይላቸዋል ። ወያኔ ስጋት ሲይዘው በተለይ ፍርሐቱ ሁለት ነጸብራቅ 

አለው-- 

1ኛ/ ሕዝብ ሊተባብርብኝ ሊነሳብኝ ነው ብሎ ይሰጋል፤ 

2ኛ/ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ሀይሎች  ሊተባበሩ ወይም ሊጠናከሩ ነው ብሎ ይፈራል ። 

በመሆኑም ወያኔ ይህ እንዳይሆን ባለው አቅም ሁሉ ይጥራል ። ይህን ግቡን ለማሟላት ደግሞ ቅጥረኞቹን ሁሉ ከተኙበት 

ቀስቅሶ ያሰማራል ። ይህ ሀቅ ለመሆኑ ተጨባጩን ሁኔታ መመርመሩ ይበቃል ። በአሁኑ ጊዜ እየተካሄዱ ያሉት ዘመቻዎች 

ምን ምን ናቸው ? 

 የኦሮሞ ጽንፈኛና አክራሪ እስላሞች ነን በሚሉ ግን የወያኔ ወይም የአሜሪካ ቅጥረኞች የሆኑ አማራውንና ክርስቲያኑን 

ፍጁ ዘመቻ ላይ ተሰማርተዋል። ከሞቱ መቶ ዓመት የሆናቸውንም አጼ ምኒሊኪን  ማውገዝ ማንቋሸሽ ይዘዋል። 

 ጽንፈ ብዙ ዘመቻ በሁሉም መስክ በኢህአፓና ኢትዮጵያ ብሎ በታገለው ትውልድ ላይ ተከፍቷል። 

 ሕዝብን ነጥሎ የማጥቃቱ ዘመቻ በተለይም በአማራው ህዝብ ላይ ተጠናክሯል። ሌሎችንም የማረ ባይሆንም። 
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ከፈኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ሬዲዮ ወቅታዊ ሀተታ 

 
 

 በ 1983 በወያኔ ዙሪያ ተለጣፊዎችና አጫፋሪዎችን ለመኮልኮል የተደረገው ሁሉ ዛሬም ሊደገም በባዕዳን ድጋፍ 

ዕጩዎች ወደ  አዲስ አበባና ምርጫ ተብየው ቧልት ሊመለሱ ተነስተዋል። 

 ሀገራችንን ለማዳከም ለም መረቷን ለባዕድ ማስረከቡና ሕዝቡንም በቀቢጸ ተስፋ መክተቱ ተጧጡፏል ። 

ሰፊው ከፋፋይና መረን የለቀቀ የጥላቻ ዘመቻ አንድም ተባብሮ ሊነሳ የሚችልን ህዝብ በመክፋፈል ወያኔን ሲጠቅም በሌላ 

በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ብለው ህዝብን ሊያደራጁ የሚችሉትን ሀይሎች ማጥላላትና ማዳከሙ ደግሞ ለወያኔ አደጋ ይቀንሳል። 

ይህ አይነት ዘመቻ የተጀመረበትና የተስፋፋበትንም ጊዜ ማጤን ያሻል። የዘንድሮው  ወያኔ ተጨንቆ ባለበት ነው የጀመረው። 

ዓመታት በፊት ኢአግ የትጥቅ ትግል ባለበት ደግሞ ሰላማዊ ትግል ብቻ፤ ከዱላ ይሻላል መላ ተብሎ የተካሄደውን ዘመቻ 

እናስታውሳለን ። ዛሬም ቢሆን ወያኔን ማስወገጃው የትግል ስልት  ግልጽ ሆኖ ሳለ አሌ የሚሉ ተሰማርተዋል ። ይቅርታ ለምኑ 

ብለውም አዛውንትና አስታራቂ በሉን ባይ የወያኔ ቅጥረኞች (ዛሬም አሉ) ያደረሱትን ጉዳት አንረሳውም ። በ 1997 በተለይም 

የሙት ከተማ አድማ ሲጠራ ውጥረት ውስጥ የገባው ወያኔ አሜሪካና እንግሊዝን ለምኖና የነዚህንም ቅጥረኞች ደልሎና 

አስፈራርቶ ከአስከፊ ሁኔታ ማምለጡንም ገና አልረሳንም ። ወያኔ ነጭ ጨርቅ ሲያውለበልብ ለሰላም ሳይሆን ጊዜ ለመግዛትና 

ለማደናገር ነው ። ጭንቅ ሲይዘው ግራ ቀኙን ቃኝቶ ሚገዛውን ገዝቶ፤ ሚያደናግረውን አደናግሮ፤ ቀባጥሮ ቀበጣጥሮና 

በተለይም ህዝብንና ታጋዮችን ከፋፍሎ ዕድሜውን ለማራዘም ይጥራል። ዛሬ ሕዝብን ለመከፋፈል የሚካሄደው ቅጥ አምባሩ 

የጠፋው ዘመቻ (በተለይም በነፍሰ ገዳዩ ሼክ ጃራ ጭፍሮች የሚካሄደው)፤ ጸረ ወያኔ ድርጅቶችን ለማዳከምና ለመከፋፈል 

የሚካሄደው ጥቃት ሁሉ ለወያኔ ጠቃሚ በወያኔም የተቃኘ ነው ። በቅርቡ ደግሞ አፍቅሮ ወያኔ ያናወዛቸውን ባዕዳን 

በተመለከተ ተገቢው ተቃውሞ እንዳይሰማና ትግል እንዳይካሄድ ባዕዳኖች እኮ ወያኔ ላይ ፊታቸውን አዙረውበታል የሚል 

ማደናገሪያ በመሰራጨት ላይ ነው ። መለስ ከሞተም ወያኔነት ሞተ ሊሉም የሚቃጡ መኖራቸው ብቻ ሳይሆን 

የሚያምኗቸውም ተገኝተዋል ። 

አማራውን ከኦሮሞው፤ እስላሙን ከክርስቲያኑ ወዘተ በመክፋፈል ላይ ያሉት ሁሉ ወጣ ወረደ የወያኔ ቅጥረኞች ናቸው’። 

አሊያም የወያኔን እድሜ ማርዘም የሚፈልጉ ባዕዳን ያሰማሯቸው ናቸው ። ማን ማን የሚለው ለጊዜው አስፈላጊ አይደለም--

የማያውቃቸው የለምና ።  ወያኔዎች ሕዝቡን ተኛ ስንለው ይተኛል፤ ተነስ ስንለው ይነሳል፤ተጫን ስንለው ይጫናል ብለው 

በዕብሪት ባልገው ቢለፍፉም የሚያስፈራቸው ሀቅ ግን ሌላ ነው። ህዝብ ቀስ በቀስ ምሬቱን በድርጊት እየገለጸ ነው ። ሕዝባዊ 

አመጽ የመጀመሪያ ክስተቶቹን ጀምሯል--ወያኔ ደግሞ ይህን ተረድቷል። ለዚህም ነው ትጥቅ አስፈቺዎቹን በየአቅጣጫው  

ያሰራጨው ። ተቃዋሚ ነን የሚሉ አሉ፤ መብት አስጠባቂ ነን ብለው የሚያላግጡ አሉ፤ ህገ መንግስትም የሚያረቁልን ብቅ 

ብለዋል ያውም ከባዕድ ሀገር ! አዛውንት አስታራቂ ነን ብለው የወያኔን ተልዕኮ የሚያሟሉት ዛሬም እየተንቀሳቀሱ ናቸው ። 

በስምንተኛው ሺ ሓሳዊ መሲሆች ይበዛሉ ተብሏል ፤ ጨረቃና ጸሐይ በእጃችን ይዘናል የሚሉ ። በዚህ የሚደናገሩ ካሉ 

ከተመክሮ መማር ያቃታቸው ብቻ ናቸው ። ትላንትን የረሱ ። ስህተትን የሚደግሙ ። የሚያሳዝነው ግን የሚደናገረው 

መበርከቱ ነው ። ነጋ ጠባ ወያኔና ቅጥረኞቹ ሲያወናብዱን ቀላልና የዋህ ሰለባ ሆነንላቸዋልና ንቀታቸው ተጠናክሯል ። ምሁሩ 

ሆዳም ነው፤ አማራውም ቅስሙ ተሰብሯል፤ተቃዋሚም ርባና ቢስ ነው ብሎ ወያኔ ደምድሟል። ጸረ አማራ ጥሩምባውን 

ሲነፋ አብረውት ሚያሽካኩ እንዳሉም ያውቃል ። ህኖም ግን ወያኔ አረመኔ ጅል አይደለምና የመጣበትን ጨለማ ከወዲሁ 

አይቶታል፡ አደጋውንም አልናቀውም። ለዚህም ነው በሚሊዮኖች የሀገራችንን ብር አፍሶ የሕዝብን ጎራ የሚያምሱትን በብዛት 

የቀጠረውና ያሰማራው። መጽሃፍ ይጽፋሉ፤ ድረ ገጽ ይከፍታሉ፤ ነጻ የሚል ሽፋን ሰጥተው ጋዜጣ ያቋቁማሉ፤ ፓል ቶክ ተብዬ 
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ከፈኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ሬዲዮ ወቅታዊ ሀተታ 

 
 

ይከፍታሉ ወዘተ..ግባቸው? ህዝብን መከፋፈል፤ ኢሕአፓን ማጥቃት፤ ሀገር ወዳድ ድርጅቶችን ማዳከም ነው ። ወያኔ በዚህ 

መስክ በ እምነት ተቋሞችም፤ በማህበረሰብም፤ በስፖርት ስብስብም፤ ወዘተ በመከፋፈል ላይ ነው ። በተወሰኑ ቦታዎች 

ተስክቶለታል፤ በሌሎች ቦታዎች ደግሞ የነቁ ዜጎች አክሽፈውበታል ። ይህ የማክሸፉና የመቋቋሙ አቅዋም መጠናከር አለበት። 

ወያኔ የነገይቷን ኢትዮጵያን የትርምስ ምድርና ሌላ ሶማሊያ ሊያደርግ ይመኛል። በዚህ ርኩስ አላማ የሚተባበሩት አሉ። 

ወያኔንም እነዚህንም ከጥቅም ውጪ ማድረግ አለብን። 

ለክፍፍልና ጥላቻ ዘመቻ ሰለባ አንሁን! 

ወያኔን በጋራ ለማውደም እንተባበር ! 

 

  


