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አፓረታይደ የወያኔ ዘርኛ ሥርዓት ቅጣምባሩ እየጠፋበት መጥቷሌ። የወሮባሊ ሥርዓት መሆኑ እየተነቃበት በሄዯ ቁጥር 
ዓይን-አውጣነቱ ብሶበታሌ። ዓይኑን በጨው ሙሇጭ አዯርጎ አጥቦ፣ በዯረቁ ሉሊጨን ይሞክራሌ። ኤዱያ! 
ሇሚፈጽመው ወንጀሌ ሁለ፣ ወንጀሇኛነቱ በግሌጽ እየተነበበበት ምን ምክኒያት ያስዯረዴረዋሌ? ብሌጥ ነኝ ማሌቱ ይሆን? 
ዴንቄም! “ውሸት ሲዯጋገም ዕውነት ይሆናሌ” የሚባሇውን አባባሌ ከነጠሬ ቃለ ወስድት ይመስሌ፣ ውሸቱን በየዕሇቱ 
ይተረትረዋሌ። አሁን አሁንማ፣ ወያኔ ተሳሰቶ ዕውነት ቢናገር፣ ዜጎቻችን “መንገስታችን ታሟሌ ማሇት ነው” እሚለበት 
ዯረጃ ዯርሰዋሌ። ሇምሳላ አሥራ አምስት ሺ ሕዘብ በረሀብ እየረገፈ መሆኑን የተባበሩት መንግሥታት ነግረውን የሰው 
አጥንት በቴላቪዢን እያስቆጠሩን ሇወገን ዴረሱ እየተባሇ፣ በረሀብ የተጠቁት የቦረና ከብት አርቢዎች ቀርበው “እኛም 

ከብቶቻቸንም እያሇቅን ነው የወገን ያሇህዯረስሌን!” እያለ ሲማጠኑን፣ “ገንዘቡን ሁለ የት አዯረሱት” እንዲይባሌ ነው 
መሰሌ መቀባዠሩ! የኛ ዘመናዊ ጠቅሊይ ሥቃይ መሇሰ ዜናዊ አንዯሇመዯው፣ “የሇም! ነገሩ አሌገባችሁም! አኛ አገር፣ 
ዕዴሜ ሇኢህአዳግ፣ ዴርቅ እንጂ፣ ወይ እንዯ ንጉሡ ዘመን፣ ወይ እንዯ ዯርጉ ዘመን ረሀብ የሇም” በማሇት አቀርሸብን። 
ቅርሻቱን ተቀባብሇው ሕዘባችንን ማዯንቆር ሥራቸው የሆነው ካዯሬዎቹም ያንኑ አስጠሉታ ማዯንቆራቸዉን ያራገቡብን 
ገቡ። ይባስ ብሇውም፣ የወያኔ ሬዱዮና ቴላቪዢን አሌበቃ ብልአቸው፣ ያንኑ የገማና የገሇማ የመሇስን ቅረሻት 
ያሇወትሮአቸው ቪ ኦ ኤ የአማርኛው አገሇግልት ሊይ በእርሻ ሚኒስቴር ዱኤታው በኩሌ ብቅ ብሇው እንዲሇ 
ዘረገፉብን። ቪ ኦ ኤ ዎች! እግዚአብሔር ይይሊችሁ። ሕዘባችንማ ሇእንቁጣጣሸ፤ 

 

“አበባ አየሸ ወይ? ሇምሇም! 
ድሮ ወጥ አሇሽ ወይ? የሇም! 
በግ ወጥ አሇሽ ወይ? የሇም! 
ትንሽ ጥበስ አሇሸ ወይ? የሇም! 
ገነዘብ እስኪመጣ፣ ሇምሇም! 
ቀኑ እሰኪወጣ፣ ሇምሇም! 
ሌምከርሽ ወይ? ሇምሇም! 
አዳይ - የብር ሙዲይ ኮሇሌ በይ! 
አዳይ - ውሀሸን ጠጥተሽ ጋዯም በይ!” 

 
እያሇ እየቀሇዯ ርሀቡን ሇመረሳሳት የሞከራሌ። በዚያን ሰሞን “ፈረቃ” የምትሌ ዴራማ ሠረተው እንዲዝናኑን ማሌት 
ነው። 

 
ሰሞኑን ዯግሞ ወያኔ የሕዲሴ ግዴብ እያሇ ሕዝባችንን መዋጮ በመዋጮ ኪሱን እያራቆተው ነው። ያሇው አንጡራውን 
አርከፈክፎ፣ የላሇው ተበዯሮ እያዋጣ ነው። የቸገረው ወገናችን በራሱ ስቃይ እያፌዘ ሇመዝናናት የሞክራሌ። “አይ 
አባይ፣ ሇበዙ መቶ ሺሕ ዓመታት አፈራችንን እየሸረሸርክ ያጋዝከው አንሶህ፣ አሁን ዯገሞ ኪሳችንን እየበረበርክ ማራቆት 
ገባህ?” እየተባባሇ ይሳሳቃሌ። ምን ይዯርግ? 

 
የወያኔ ሥርዓት የሚተነፍሰው በጠቅሊይ ሥቃዩ መሇስ ሳምባ ነው። ያ በሲጋራና በጫት የተበከሇ ሳምባ ነው እስከአሁን 
በመጨረሻዋ ዯቂቃ ሊይ እየዯረሰሊቸው ነብስ የሚዘራሊቸው። እነ ሰዬና ገበሩ ከወንበሩ ሲያነቃነቁት አንዱት ላሉት 
ሲያምጥ አዴሮ፣ “ቦናፓርቲዝም” የሚሌ ቅርሻት ተፋባቸው። የ”ቦናፓርቲዝምን” ምንነት ሇማወቅ ሲዯናበሩ፣ ውሾቹ 
ተቀርማመቱአቸውና ግሟሹን አሥር ቤት ሲከቱት (በሙስና! ጉዴ ነው!)፣ ላልቹን አስቦክተው የበሊይነትን ተቀዲጁ። 
እንዯዚሁ ወያኔ ተዘናገቶ ሲቀሊምዴ፣ ቅንጅት ዯርሶ ከሥሩ ሲነቀንቀው፣ ጀላዎቹ ተዯናብረው የሚይዙትንና 
የሚጨብጡትን አጥተው ሲዯናብሩ፣ አሁንም መሇስ ሆዬ ሲቃዥ አዴሮ፣ አንዴ ጠዋት “ኢንተርሏምዌ” የምትሇውን 
ቃሌ አግኝቶ ከብብቱ ሥር አውጠቶ አቀረሸብን። ካዴሬዎቹም ያቺን ተቀባብሇው ተንጫጩብን። ብዙዎቻችን ግራ 
ተጋብትን “የዴክሺነሪ ያሇህ! የኢንሳይክልፒዱያ ያሇህ” እያሌን መሯሯጥ ገባን።ነገርዮውን ሇማወቅ ስንሯሯጥ ምረጫው 



ዯረሰና በአፍ ጢሙ ዯፋው። ኢነተርሏመዌ 
እንዯቦናፓርቲዝሟ ሳትሠራ ቀረች። አሁን መሇስ 
ያፈጠጠ ወንጀሌ መሥራት ነበረበት። እሱ ወንጀሇኛ 
ሁኖ ሳሇ፣ እሱ ከሀዱ ሁኖ ሳሇ፣ ነጹሏንን በወንጀሌና 
በሀገር ከሕዯት ከሰሰ። ዓሇም “ጉዴ” እያሇም “ዕዴሜ 
ይፍታህ” አሰፈረዯባቸው። ከዚያ በሁዋሊማ 
የሚገዴሇውን ገዯል፣ የሚያሥረውን አሥሮ፣ 
ሥሌጣኑን ካረጋጋ በሁዋሊ “ምሬአቸዋሇሁ” በማሇት 
ዓይኑን በጨው አጠቦ ሇቀቃቸው። የተወናበደት 
የቅንጅት መሪዎችም አዚም እንዯዞረባቸው ዋናውን 
የሀገር ጠሊት መሇስንና ግብረአበሮቹን ተትው 
እርስበርስ ሲናቆሩ ብትንትናቸው ወጣ። ያ ዓይን 
ያወጣ አሠራር በተመጻዋች አገሮች ዘንዴ በዙም 

ጉዲት ሳያስከትሌ ማሇፉ ስሇተሳካሇት፣ አሁን ዏይን ያወጣ ማጭበርብሩን በጠራራው ፀሏይ በሰፊው ተክኖት ያሊንዲች 
ማወሊወሌና ማመንታት የማይመስለ ሰንካሊ ምክኒያቶች እየዯረዯረ ተቀናቃኞቹን አየገዯሊቸውና፣በዓሇም ሕብረተሰብ 
ዘንዴ የሚታወቁትንም እንዯ ዯበበ እሸቱ ያለትን በእሥራት እያስወገዲቸው ነው።  

 
ወያኔ የዘመኑን ቴክኖልጂም ያሊገባብ እየተጠቀመ፣ ቅረሻቱን ዩ-ቲዩብ በሚባሌው ዜዳ ውጭ ኗሪ ኢተዮጵያውንን 
ሉበክሌ ዴራማ እየሠራ እየረጨብን ነው። ከነዚህ ዴራማዎች መሀሌ፣ ግንቦት 7 ሉገሇብጠኝ ሲሞክር ተከታትዬ እንዳት 
እንዯዯረስኩበት እዩሌኝ ብል የበተነብን የገማ፣ የገሇማ የውሸት ዝግንትሌ የቅርብ ትዝታ ነው። በወቅቱ መሌስ 
ተሰጥቶታሌ። በጊዜው ያሊያችሁ፣ የሚከተሇውነ ዯረ-ገጽ ይጫኑ። 
http://wondimumekonnen.blogspot.com/2011/09/blog-post.html። ብልጌ ነው። 

 
ይኸ ብሌግናው በዓሇም አቀፍ ሕብረተሰብ ዘንዴ ተበሌቶበታሌ። ሇምሳላም ሰሞኑን የወጣው ዊኪ ሉክ 
እንዯሚያስረዲን ከሆነ፣ የአሜሪካን ኤመባሲ ሇመንግሥቱ ባስተሊሇፋቸው የምሰጢር የቴላግራም መሌዕክቶች አዱስ 
አበባ ውሰጥ በየጊዜው ይፈነደ የነብሩት ፈንጂዎች፣ ሆን ተበሇው የተፈጸሙ “የመንግሥት ሥራዎች” ናቸው ብል 
ዯምዴሞታሌ። እንዱያውም አንደ ጋ ሲያትት ምን አሇ መሰሊችሁ! “ሁሇት ሰዎቸ ከሁሇት ቀን በፊት ይያዛለ። ከሁሇት 
ቀናት በሀዋሊ፣ ቦምብ በተጠመዯበት፣ ቤት ወሰጥ ከሁዋሊ ይቆሇፍባቸዋሌ። የጸጥታ አባልች፣ ቦምቡን በርቀት 

ያፈነደትና (remote control detonation) ያጋዩአቸዋሌ።” ይታያችሁ። ምስኪኖቹ የወያኔ ጥቃት ሰሇባዎች እዚአችው 
ቤት ወሰጥ ገሊቸው በግፍ ተበጣጠቆ ሕይወታቸው አሇፈች። ሌብ በለ፣ ይኸንን ጉዴ የሚዘከዘኩት፣ የአሜሪካን 
ዱፕልማቶች ናቸው። ከዚያ በሁዋሊማ የተሠራው ዴራማ አሰገራሚ ነበር። “ሸዕቢያ አዱስ አበባን ባግዲዴ ሇማዯረግ 
የሊከቻቸው የኦነግ አባሊት ቦምብ ሇማፈንዲት ሲገጣጠሙ በዴንገት ፈንዴቶባቸው ፈጃቸው” ተበል ቲያትር ተሠራበት። 
ወያኔ ውሸት ሀጢአት መሆኑ ጨርሶ አያውአወም። “ሰው ምን ይሇኛሌ”ማ ዯሮም በአባልቹ ህዋስ (DNA) ውሰጥ 
አሌተፈጠረባቸውም። በነሱ ዕይታ ሁለ ነገር፣ የተገሊቢጦሽ ነው። ዕውነትና ውሸት ቦታ ተቀያይረዋሌ። ወንጀሌና ንጽህና 
ቦታ ተዯበሊሇቆባቸዋሌ። ከፋትና ዯግነት ተምታቶባቸዋሌ። እነሱ ግን ገራ ግራውን ያዙ። 

 
ይህቺ የተበሊባት ዕቁብ ሇመሆኑ ከየት መጣች? የመጣቺውማ ከ1997 ነበር። አንዯኛውን እንዯ ወትሮው ፊትሇፊት 
ተኩሶ መግዯሌ በዓሇምአቀፍ ርዲታ ሇጋሾች ዘንዴ አስወቃሽ እየሆነ ስሇመጣ፣ መሇሰ ከብብቱ ስር የመዘዛት “ትሪክ” 
ናት። ዘዳይቱም “ማስብ” ትባሊሇች። ከእንገሉዝኛ የተገኘች ቃሌ Minimize Accusations and save bullets – 
MASB ብል ነው ሇክ እንዯቦናፓርቲዝሙ የፈበረካት። በዚህች ዘዳ ሕዝባችንን ቁም ስቅለን እያሳየውና አበሳውን 
እያበሊው ነው። ሀሳቧን አመጦ የወሇዲት መሇስ ነበር። በፈረንጆቹ አቆጣጠር ሜይ 8 ቀን 1997 ዓ. ም. አቶ አሰፋ ማሩን 
በጠራራ ጸሏይ በአውሊሊ ሜዲ ሊይ ተኩሶ ከገዯሊቸው በሀዋሊ ዓሇም ከዲር እስከዲር “ዓይንህን ሊፈር” አሇው። መሇ 
አምጦ አምጦ "ማስብን" ወሇዯ።“ማስብ” ብልም ሰየማት። “ማስብ” የምትባሇዋ ኮዴ ሥራ ሊይ ከዋሇች ወዱህ ሕጉንም 
እነዲሰፈሊጊነቱ በመጠመዘዝ ማሰር፣ እንዯማጅራት መቺ አዯፍጦ መግዯሌ፣ ከተጋሇጡም ሽምጥጥ አዴረጎ መካዴና ፊሸካ 
ነፊዎቸ ካለም ማሰፍራራት፣ ሆዴ-አዯሮችን በጥቅም እየዯሇለ ወራዲ ሥራ ማሠራትና ወንጀሌ ማስፈጸም፣ የመሳስለን 
በሰፊው ተያያዙት። ሇምሳላም የመርካቶ ኪስ አውሊቂ የነበሩ ላቦች አሁን የወያኔ ግብረ አበሮች ናቸው። ሥራ 
አግኘተው አሇፎሊቸዋሌ። ወያኔ ማጅራት ሇማሰምታት ይሌካቸዋሌ። የተቃዊሚ አባሊትን ቢሮ ሆነ በል ሠብሮ 
ሇማዘረፍ፣ ያሠማራቸዋሌ። የኸንን ጉዴ የከደአቸው የዴሮ አባልቻቸው በመጽሏፍ ሳይቀር አወጥተው እያጋሌጡት 
ይገኛለ። ተስፋዬ ገበረ አብን ሇዋቢነት መጥራት ይቻሊሌ። በዚህም መሠረት በመቶ ሺ ሚቆጠሩተን ዜጎቻቸንን ያሇ 
ጥፋት ጥፋት እየተፈበረከሊቸው ወይ ወህኒ ታጉረሌ፣ አሇበሇዚያም ሕየወታቸው ጠፍቶ ዯማቸው ዯመ-ከሌብ ሁኗሌ። 
ሰሞኑን ወንዴማችንን ተወዲጁንና ታዋቂውን ተዋናይ ዯበበ አሸቱን ያጋጠመው የሰበዓዊ መብት ጥሰት የዚሁ የወያኔ 
ዴር ዝግንትሌ ውጤት ነው። 

 
http://www.ethiotube.net/video/15485/Breaking-News-ETV-News--Artist-Debebe-Eshetu-arrested-for-
allegedly-conspiring-with-Ginbot-7 

http://wondimumekonnen.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
http://www.ethiotube.net/video/15485/Breaking-News-ETV-News--Artist-Debebe-Eshetu-arrested-for-allegedly-conspiring-with-Ginbot-7
http://www.ethiotube.net/video/15485/Breaking-News-ETV-News--Artist-Debebe-Eshetu-arrested-for-allegedly-conspiring-with-Ginbot-7
http://3.bp.blogspot.com/-kk6QstzB_eQ/Tm6p3QRC9VI/AAAAAAAAAHY/TSVOAbxfBDc/s1600/Debebe+Eshetu.jpg


 
ሁሇት ነገሮችን እናስረግጥ። በመጀሪያ ዯረጃ፣ ወያኔ የሰበሰባቸው ሙትቻ አሻንጉሉቶች በቀሊቢ ጌታቸው በመሇስ 
ትዕዛዝ ግንቦት ሰባትን “አሸባሪ” ብሇው ስሇፈረጁት ግንቦት ሰባት አሸባሪ ሉሆን አይችሌም። እንዯዚያማ ቢሆን ሞት 
የተፈረዯበት፣ ድር ብርሀኑ ነጋ በሰሊም አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ወስጥ ባሊስተማረም ነበር። ቀጣሪውም በርከላይ 
ዩኒቨርሲቲሰ ሇምን አይከስም? ላሊው ወያኔ ሞት የፈረዯበት፣ አንዲረጋቸውም በሰሊም እንገሉዝ አገር እንዳት መኖር 
ቻሇ? ይሌቅስ የሇየሇት አሸባሪ፣ ሕወሀት ነው። ጫካ እያሇ የውጭ ዜጎችን በማፈን በአሜሪካን መንግሥት የወንጀሌ 
ተመራማሪ መሐራን ከአሸባሪዎች መፈረጁን ዛሬም በሚከተሇው ዯረ-ገጽ ይነበባሌ። ወያኔ ሥሌጣን ሊይ ፈጥ ካሇ 20 
ዓመት አስቆጠሯሌ። የዩኤስኤም አንቲ ቴረሪዝም ጓዴንት ዯረጃም በቀቷሌ። ምነው እስከዛሬ የህቺ መረጃ 
አሌተሠረዘችሇትም? 

 
http://www.start.umd.edu/start/data_collections/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=4287 

 
ወያኔ አሸባሪነቱን፣ ዛሬም “መንግሥት” ተበልም አሌተወም። ጎረቤት አገር ዯረስ ነብሰ ገዲዮችን ሌኮ መቶ አሇቃ ጃታኔ 
አሉን ኬኒያ ውስጥ አሰገዯሎሌ። ሰዎቸን ከጂቡቲ አሳፍኖ ኢትዮጵያ ዴረስ አሰውሰዶሌ። አገር ውሰጥ ከሕግ ውጪ 
በመቶ ሺሕ የሚቆጠሩትን በሰበብ በአሰባቡ ፈጀቷሌ፣ አሰፈጀቷሌ። ያሇበቂ ምክኒያት በሚሉዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን 
አሰሮ አንገሊቷሌ። ሇመሆኑ እነጸጋዬ ገብረመዴህንን፣ እነስጦታው ሁሴንን፣ እነአበራሽ በርታን እምን መቃብር 
ወሸቃቸው?  

 
ሀቁ፣ በብርሀኑም እጅ፤ ሆነ በአነዲረጋቸው እጅ ግን እስካሁን አንዱትም ሕይወት አሌጠፋችም። ስሇዚህ የሇየሇት 
ቴረሪስት የወያኔ መንጋ እንጂ የግነቦት 7 አባሊት አይዯለም። ወያኔ የማይመስሌ ዯራማ እየሠራ ባያዯነቁረን ምናሇበት! 
ሳታመካኝ፣ ብሊኝ ነበር ያሇቺው ያቺ ምስኪን እንስሳ? “ዘረፋዬን ሉያሰቆሙበኝ፣ ዘረኝነቴን ሉየስጥለኝ የሚሞክሩትን 
ሁለ አሳዴዲቸዋሇሁ” ቢሌ ያምርበታሌ። ዯርግ አንዴ የሚያስመሰግነው ነገር ቢኖር፣ የሚፈጽመውን ወንጀሌ ሇመቀባባት 
አሇመሞከሩ ነው። አገር ከሀዱም አሌነበረም። ወያኔ ግን፣ ከገዲይነቱም ባሻገር የ’አገር ከሕዯት ወንጀለን፣ 
ተጠምቆበታሌ።  

 
ወያኔን ሻዕቢያ እዲንሌፈጠርው፣ እንዲሌኮተኮተው፣ እንዲሊሳዯገው፣ ዛሬ ከሻዕቢያ ጋር የተነጋገረውን ሁለ ከአሸባሪነት 
እየፈረጀው ያዯነቁረናሌ። የሚገርመው እሱ ትሊንት ከሻዕቢያ ጋር “በአንዴ አሇጋ ካሌተኛን፣ በአንዴ ጉዯጓዴ ካሇሸናን” 
እያሇ ሲያሰቃየን እነዲሌነበረ፣ የሞራለን ብቃት ከየት አባቱ አምጠቶ ነው ዛሬ ከሻዕቢያ ጋር አትነጋግሩ ሉሇን የዯፈረው? 
ሇመሆኑ አንቀጽ 37 ሕገ መንግሥቴ የሚሇው ውስጥ የተጠነቀረው የማንን ጎፈሬ ሇማበጠር ኑሯሌ? ሻዕቢያ ሁሇት 
የባሕር በሮቻችንን እንዯያዘች ኤርትራን እንዴትገነጠሌ ማን ነበር የረዲት? ተገነጣይዋን ጠቅሊይ ገዛቴን ዕወቁሌኝ እያሇ 
በተባበሩት መንግሥታትና በአፈሪካ አንዴነት ኮሪድሮች ሊይ ማን ነበር ኩስኩሰ እያሇ ሲሇማመጥ የነበረው? ዛሬስ ቢሆን 
ያ ሰብህት ነጋ የሚለት ጉዯኛ ኤርትራ ከተጠቃች "አሇንሊት" እያሇ ሲፎክርብን ምን ተብል ሉተረጎም ይሆን? 
“ኢትዮጵያ ትበታተናሇች እነጂ የ’ኤርትራ ናፅነት አዯጋ ሊይ እንዱወዴቅ አንፈቅዴም” አሌነበር ያሇን? 

 
ብዙ ብዙ ነገር ማሇት ይቻሊሌ። ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓሇሙ፣ የት ቦታ ነው ከግንቦት ሰባት አባሊት ጋር ተገናኝታ 
የተሰባጠረችው? ጋዜጠኛ እንዯመሆኗ፣ የመሰሊትን ብትጽፍ “ሕገ መንግሥት” በተባሇው የወያኔ ሰንክሳረስ የተፈቀዯም 
አይዯሌ? ዘርይሁን ገበረ እግዚአብሔርና ውብሸት ታዬስ ከሙያቸው ባሻገር ምን ወንጀሌ ፈጸሙ? የሚገርመው 
የኤሉያስ ክፈላ ነገር ነው። አሱን ሉዯርሱበትም፣ ሉያንበረክኩትም ስሇማይችለ ቢተውት ይሻሊቸው ነበር። መካሪም 
የሊቸው ሌበሌ እነዚህ ጋጠ-ወጦች? ኤሌያስን ባያባብሱበት ይበጃቸው ነበር። 

 
አሁን ዯበበ እሸቱን ማሰራቸው ወያኔዎች የፈሩትን ሕዝባዊ አመጽ ሉያስቀርሊቸው መስሎቸው ይሆን? በግፍ ሊይ ግፍ 
በጨመሩ ቁጥር የኢትዮጵያውያን ንዳትና ቁጭት እየበዛ ነው የሚሄዯው።  

 
እንዱህ ዲመኖ ዲምኖ የዘነበ እንዯሆን 

የጎረፉ መውርጃ፣ በየት በኵሌ ይሆን? 

እንዱህ ጢሶ ጢሶ፣ የነዯዯ እንዯሆን? 

የአመደ ማፍሰሻ በየት በኵሌ ይሆን? 

 
የተዲፈነ እሳት፤ ጢሶ ጢሶ መንዯደ አየቀርም። ዲመኖ ዲመኖ መዝነቡ አይቀርም። ሰሜን አፍሪካ የዘነመው የሕዝብ 
አመጽ ድፍ ኢትዮጵያም የወርዲሌ። የወያኔ መፈጨረጨር ከጎረፉ አያዴነውም። ጠራርጎ ከነዝግንትለ ይዞት መሄደ 
አየቀሬ ነው። ይሇቅ ሉበሊት የከጀሊትን አሞራ ሁለ ጅግራ ባይሊት ከትዝበቱ በተረፈ!!! 
በ2004፣ ይዯመሰስ የወያኔ ሥርዓት! 
 

http://www.start.umd.edu/start/data_collections/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=4287

