
                

 

አያሌው ታደሰ                                                                               
ከአዲስ አበባ                                     

ፀሃፊው ማን እንደሆነ ለጊዜው ተረሳኝ። ብቻ” ወያኔ ወያኔ” የሚለው ባዶ ጩኸት እና ይህንን በማስታከክ 
በሕዝብ ላይ የሚሰነዘሩት ነውረኛና ዘረኛ ዘለፋዎች እጂግ ያስመረረው አንድ ግለሰብ በአንድ ወቅት 
“አዎ እኔም ወያኔ ነኝ” በሚል ለንባብ ያበቃው መጣጥፍ ማንበቤ ግን ትዝ ይለኛል። እናማ “አዎ እኔም 
ወያኔ ነኝ” የሚለዉን አባባሉን በመዋስ ይቺን አጭር አስተያየቴን ለመሰንዘር ወድድሁ። 

አሜሪካን አገር የተንደላቀቀ ህይወት እየኖሩ፣ በሾሻል ሚድያ የድሃዉን ልጅ” ሂድና አንተ ሙትልን፡ 
እኛ መጥተን ሥልጣኑን እንይዝልሃለን” ከሚሉ የበርገርና የኢንተርኔት አርበኞች ይልቅ በትጥቅ 
ትግሉም ሆነ ከድል በኋላ በልማቱና በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው ሂደት በተግባር እንደ ወርቅ 
በእሳት ተፈትኖ ማንነቱን በተደጋጋሚ ያስመሰከረ ወያኔ ስለሆነ ከአንጀቴ አፈቅረዋለሁ፡፡ ወያኔን 
ያስወደደኝ በገሃዱ ዓለም በሚታይና በሚጨበጥ ተግባሩ በመሆኑ ሊያስጠይቀኝ የሚችል ምድራዊም ሆነ 
ሰማያዊ ሃጥያት ሰርተሃል የሚለኝ የለም፡፡ ለዚህ አባባሌ ጥቂት አስረጂዎችን ብቻ ላቅርብ፡፡  

"መላኩ ተፈራ የእግዜር ታናሽ ወንድም፤                                                 
የዛሬን ማርልኝ ዳግመኛ አልወልድም"  

ተብሎ በጎንደር ህዝብ የተገጠመለትን ጨካኝ አረመኔ ከስልጣኑ ያባረረ ወያኔ ነው፡፡ ይህን ሃቅ አሜሪካና 
አውሮፓ የመሸጋችሁ የደርግ ርዝራዥ የበርገር አርበኞች ማመን ባትፈልጉም የጎንደር ህዝብ አሳምሮ 
የሚያውቀው የትላንት ትኩስ ትዝታ ነው፡፡ ታድያ ለዚህ ውለታው ወያኔን ከአጀንቴ ብወደው ምንድነው 
ሀጥያቱ? በጉና ተራራ ላይ በከባድ ብርድና ውርጭ እየተገረፈ ከጀግናው የጋይንትና የደብረታቦር ህዝብ 
ጋር በመሆን ወራት በፈጀ ከባድ ውጊያ የደርግን ሰራዊት ያንኮታኮተ ጀግና ወያኔ ነው፡፡ ሆዳችሁ ሲሞላ 
የማስታወስ ችሎታችሁ ተዘጋ ልበል? ዛሬ የአማራ ጭቁን ህዝብ የሚተነፍሰው የነፃነት አየርና ከሌሎች 
የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር የሚቋደሰው የልማት ፍሬ፤ የወያኔ ታጋይ አርበኞች ከአማራ ህዝብ መሪ 
ድርጅት ኢህዴን፣ ብአዴን ጋር በዳባት፣ በገደብዬ በሳንጃ በአርማጮሆ፣ በሐሙሲትና በጉና ተራራ 
በአንድነት ተዋግተው ደማቸውን በማፍሰስና አጥንታቸውን በመከስከስ በአንድ ጉድጓድ የተቀበሩ የህዝብ 
ልጆች ያስገኙት የድልና የመስዋዕትነት ውጤት ነው፡፡  

በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ወጣቶችን በማስፈጀት ከትግል ሜዳ የፈረጠጠው ኢህአፓ ትላንት 
"ደመኛ ጠላቶቼ" ናቸው ይላቸው ከነበሩ ከደርጎችና መኢሶን ርዝራዦች ጋር ዛሬ ላይ መግጠሙ ነው 
የከፋ ውርደት እንጂ እናንተ እንደምትሉት የወያኔ ተላላኪ መሆኑ አይደለም፡፡ ወያኔነት'ማ ጀግንነት 
ነው፡፡ መስዋዕትነት ነው፡፡ የአላማ ፅናትና ክብርም ነው፡፡  

አዎ እኔም ወያኔ ነኝ !!                    
Yes I'm Woyane !! 



ወያኔ በአማራ ክልል ደጀንና ቡሬ ላይ ተዋግቶ፤ በኦፐሬሽን "ቢሊሱማ ወልቂጡማ" ከኦሮሞ ህዝብ መሪ 
ድርጅት ከሆነው ከኦህዴድ ጋር በመሆን በወለጋ በኢሉ አባባቦራ፣ በጅማ፣ በአምቦ መሽጎ የነበረውን 
የደርግ ሰራዊት በሳምንታት ጊዜ ውስጥ በመጠራረግ ወደ አዲስ አበባ በድል የገሰገሱ ጀግና ድርጅቶች 
ናቸው፡፡ ይህ ሃቅ በማህበራዊ ሚድያ የሚተረክ ተራ የ"በሬ ወለደ" ድራማ ሳይሆን በተግባር ትላንት ላይ 
የተፈፀመ የጀግንነትና የመስዋዕትነት ታሪክ ነው፡፡  

ወያኔ ከኢህዴን/ብአዴን እና ከኦህዴድ ጋር በመሆን የተመሰረተው ኢህአዴግ በጋራ መስዋእትነት 
የተገነባ ግንባር ነው፡፡ ኢህአዴግ በትግራይ፣ በአማራና በኦሮሞ ህዝብ ልጆች መቃብር ላይ የተገነባ፤ 
በጭቃ ወይም በአሸዋና ሲሚንቶ ሳይሆን በአጥንትና በደም የታነፀ መሰረተ ጠንካራ ግንባር ነው፡፡ እንደ 
ቅንጅትና መድረክ በኤምባሲዎችና በአምስት ኮኮብ ሆቴሎች ውስጥ ተጠፍጥፎ የተፈጠረ የአላማ 
አንድነትና የጋራ መስዋእትነት ሳይሆን ከልክ ያለፈ የስልጣን ጥማት ያገናኛቸው፤ ቢገፉ ቢደገፉ መቼም 
ቢሆን አንድ መሆን የማይችሉ ድርጅቶች ስብስብ አይደለም፡፡ ወያኔ የኢህዴን፣ ብአዴንና የኦህዴድ 
አለኝታ ነው፤ እነዚህ የአማራና የኦሮሞ መሪ ድርጅቶችም በተመሳሳይ የወያኔና የትግራይ ህዝብ 
አለኝታዎች ናቸው፡፡ 

ከትጥቅ ትግሉ በድል መጠናቀቅ በኋላም ቢሆን የሃገራችን ህዝቦች ህገመንግስታዊ ስርዓት በመገንባት 
ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የቻሉት የወያኔ ልጆች ባቀጣጠሉት ትግልና በከፈሉት ከባድ 
መስዋዕትነት መሆኑ የሚካድ አይደለም፡፡ የኢህዴን፣ ብአዴንና የኦህዴድ ልጆች ከወያኔ ጋር ተሰልፈው 
ለህዝቦቻቸው አርነት የተዋደቁት የወያኔን ትክክለኛ አላማና መስዋእትነት ከልባቸው አምነው 
ስለተቀበሉት ብቻ ነው፡፡ ሌላ ምስጢር የለውም፡፡ በእናንተ አባባል ወያኔነት ስድብ ከሆነ "ኤርትራን 
እንመልሳለን" በማለት ትላንት ስታቅራሩ የነበራችሁ የደርግ ርዝራዦች እና የግንቦት 7 ጀሌዎች 
"በጠላቴ ጠላት..." መፈክር ተገልብጣችሁ የኤርትራ መንግስት የሚጥልላችሁ ፍርፋሪ በመለቃቀም 
ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ቆርጦ ከተነሳው የለየለት የኢትዮጵያ ጠላት ጋር ማበራችሁ፤ የኢትዮጵያ ህዝብ 
ከንፈሩን በመምጠጥ በትዝብት ለማለፍ ቢመርጥም የኤርትራ ህዝብ ቀርቶ ሻዕቢያ ራሱ የሚያምናችሁ 
ይመስላቸኋል? ወያኔነት ስድብ ከሆነ እናንተ በዚህ አስፀያፊ ተግባራችሁ ምን ልትባሉ ነው? ምን 
አይነት የዳቦ ስምስ ሊወጣላቸው ይችል ይሆን? 

በበኩሌ በፈረንጅ አገር ተቀምጦ በርገር እየገመጡ በኢንተርኔት ሽለላና ቀረርቶ እያሰሙ በቅዠት ዓለም 
ከመኖር አገር ውስጥ ተቀምጨ ከወያኔ፣ ብአዴን፣ ኦህዴድና ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መሪ 
ድርጅቶች ጎን ተሰልፌ ሃገሬን ለማልማት በሚደረገው ርብርብ ትንሽም ብትሆን የበኩሌን አስተዋፅኦ 
እያበረከትኩ ወያኔ መባሉን መርጫለሁ፡፡ ለምን ቢባል ወያኔ ማለት ጀግንነት፣ መስዋእትነት ልማት፣ 
የህዝቦች መብትና ክብር መሆኑ በተግባር ስላየሁት ነው፡፡ 

በቅርቡ በአንዳንድ የሃገራችን አከባቢዎች የተፈጠረውን ችግር በትዕግስትና በአርቆ አስተዋይነት 
ለመፍታት መንግስት ጥረት እያደረገ ባለበት በአሁኑ ወቅት በደመ-ነብስ እየተነዳችሁ ዘረኛና ነውረኛ 
ፕሮፖጋንዳ በመንዛት ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት ጥረት ማድረጋችሁ ደግሞ የገባችሁበት የሞራል 
ውድቀት ምን ያህል ጥልቀት እንዳለው የሚያሳይ ሆኖብኛል፡፡ እውን በዚህ መንገድ ነጋ ጠባ 
ልሃጫችሁን የምታዝረከረኩላት ስልጣን መልሳ ትገኝ እንደሆን ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ በፍፁም 
እንደማታገኙዋት በጊዜ ቁርጣችሁን ብታውቁ መልካም ነው እላለሁ፡፡ "እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል" 
በሚል እንስሳዊ ፈሊጥ ፍላጎታችሁ አገር ለመበተን ከሆነም መቼውንም ቢሆን አይሳካላችሁም፡፡ ለምን 
ቢባል ትላንት በእናንተ ዘመን የተሳለችው ኢትዮጵያ ዛሬ የለችም፡፡ ፈልጋችሁ አታገኝዋትም፡፡ 
ምክንያቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወደኋላ የማይመለሱበት ረጅም መንገድ በመጓዛቸው ነው፡፡ ትላንት 
በእናንተ ስሌት እንደ ህዝብ የማይቆጠሩ የኢትዮጵያ ጭቁን ብሔር ብሔረሰቦች ከእነ ጉድለታቸውም 
ቢሆን ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር፣ በራሳቸው ቋንቋ መማርና መዳኘት የጀመሩባት ሃገር ሆናለች፡፡  



በራሳቸው የውስጥ ጉዳይ የመወሰንና በፌዴራሉ ስርዓቱ እኩል የመሳተፍ መብት የተጎናፀፉባት ሃገር 
ሆናለች፡፡ የሶማሊያ፣ የጋምቤላ፣ የአፋር፣ የቤንሻንጉል፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚፀየፍ የእናንተን 
የትላንቱን አሃዳዊ ሹመኛ የሚሸከም ጫንቃ በአሁኑ ወቅት የላቸውም፡፡ የዚህ ሁሉ ድል መሰረት ወያኔ 
ያቀጣጠለው ትግልና መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች የከፈሉት መዋስእትነት ውጤት በመሆኑ "አዎ እኔም 
ወያኔ ነኝ!"፡፡ ምክንያቱም ወያኔ ማለት ወሬ ሳይሆን ተግባር በመሆኑ! ተግባር ደግሞ በወሬና በአሉባልታ 
የማይገኝ ዘላለማዊ ክብር የሚያጎናፅፍ እሴት ስለሆነ ነው፡፡  

አያሌው ታደሰ  

ከአዲስ አበባ  

 

     

 

ምስጋና ላሉትና ለተሰዉት ታጋዮች፤  


