
አሻቅበው ቢተፉ፣ ተመሌሶ ባፉ! 
ወንዴሙ መኯንን 

አኬሌዲማ (דמא חקל)ጥሬ ቃለ የተገኘው ከአርማያክ ቋንቋ ነው። አርማያክ ጌታ እየሱስ ክርስቶስ በዚህች  

ግፍ በሞሊባት ምዴር ሊይ ሲኖር ይናገርበት የነበረ ቋንቋ ነው። ዒሇም ይኸን ቃሌ የወሰዯው ከመጽሏፍ 

ቅደስ ነው። የሏዋሪያት ሥራ ም. ፩ ቁ. ፲፱ እና የማቴዎስ ወንጌሌ ም፡ 27 ቁ፡ 8 ሊይ ቃለ ተጽፎ 

እናገኘዋሇን። ነገሩ እንዱህ ነበር። ያኔ ይሐዲ የተባሇ ከሀዱ ጌታን በ30 ብር (30 pieces of silver) አሳሌፎ 

ሽጦት ነበር። ሌክ የኢትይጵያን መሬት፣ ዛሬ ሇባዕዲን እንዯሚቸበችበው፣ ከሀዱ የወያኔ መንጋ እንዯማሇት 

ነው። ጌታ በግፍ ከተሰቀሇ በኋሊ፣ ታዱያ ይሐዲ ተጸጽቶ 30 ብሯን መሌሶ “ተቀበለኝ” አሇ። ቀጣፊ! 

ከፋዮቹ፣ የዯሙ ዋጋ ወዯ እነሱ እንዲይመጣ ሰግተው፣ በዚያ ገንዘብ የአንዴ ሸክሊ ሠሪ መሬት ሇእንግድች 

መቃብር ይሆን ዘንዴ ገዙበት። መሬቱንም አኬሌዲማ  ተባሇ። ትርጉሙም፡ “የዯም ምሬት” ማሇት ነው። 

ጸረ እግዚአብሔር የሆነ ላባ ወያኔ ቃለን ከማያምንበት መጽሏፍ ቅደስ እንዯሌማደ ዘርፎ፣ 

ተጨማሇቀበት! ሇነገሩስ፣ “ሰይጣን ሀጃውን ሇሟሟሊት ሲከጅሌ፣ አንዲንዴ የሚበጁትን ቃሊት ከመጽሏፍ 
ቅደስ ይጠቃቅሳሌ” ማሇት ይኸው አይዯሌ! 

ወንጀሌ  ፈጻሚው፣ ሰሊማዊውን ሰው መሌሶ ወንጀሇኛ አዴርጎ ዴራማ ወይም ትርዑት መሥራትን ወያኔ የተካነበት ዘዳ ነው።  

አሳሪው ዕብሪተኛ የወያኔ መንጋ፣ ሕዛባችንና ወገናችን ሊይ የሚያዯርሰው ሰቆቃ አንሶት፣ አሁን ዯግሞ የግፍ ግፉን፣ ሰው አስሮ 

እያሰቃየ፣ በስቃይ ብዛት ተገዯው መሣሪያ በግንባራቸው ሊይ ተዯግኖ ሰሇባዎቹ ስቃዩ እንዱቀሌሊቸው በሚሇፈሌፉት ሊይ 

እየተመሠረተ እራሱ ሉዝናናበት (ተሳስቶ ዕውነትም ቢናገር የሚያምነው መቸም የሇምና) ትርዑት መሥራት ከጀመረ ውል 

አዴሯሌ።  አሁን ዯግሞ ይባስ ብል “አኬሌዲማ ” የሚሌ ሶስት ክፍሌ ዴራማ ሠርቶ ቅስማችንን ሉሰብር፣ በኢትዮጵያ ተላቪዥን 

ሇቀቀው። “እንዯሌማዯህ ቅዯዴ” በለት እንግዱህ! ትንሹን ውሸት ወያኔ እንዱሸፍነው፣ ላሊ ያንን የሚያሳንስ ትሌቅ ውሸት መዋሸት 

ነበረበት። ትንሹን ወንጀለን ወያኔ የሚያቀሇው ላሊ ግዙፍ ወንጀሌ ፍጽሞ የበፊተኛውን ወንጅለን በማዯንከይ ነው። 

ክፍሌ ፩፡ የእምዬን ወዯ አብዬ 

በክፍሌ ፩ ዴራማ ወያኔ  ከዚህ በፊት እራሱ በዯኖ ሊይ በፈጸመው የወገናችንን ጭፍጨፋ ወንጀሌ ያሊንዲች እፍረት በሚያመቸው 

መንገዴ እንዯገና ከሌሶ (ኤዱት አዴርጎ) አቀረበ። አንዴ ጥሩ ማስጠንቀቂያ ግን በአንዴ ቆንጆ ዴምጽ ባሊት ሴት ንባብ ይጀምራሌ። 

እሱም፤ “ይኸ ፕሮግራም ከ13 ዒመት በታች ያለ ሕጻናት እንዱያዩት አይመከርም” የሚሌ ነው። ዯግ ብሊሇች። ይኽች ብቻ ናት 

ከዚያ ሁለ ቆሻሻ የምትሇቀም ዯግ ነገር። ሇዚያውም ቆሻሻ ውስጥ ሇቅመው በሌተው ሉሚያዴሩ ሕጻናት ከታሰበ ባሇት ነው። 

ሇታሪክ ተመዝግቦ መቀመጥ አሇበት። 

http://www.diretube.com/ethiopian-documentary/akeldama-part-1-video_25cf45af1.html 

ጉዴ በለ ጃሌ! ገዯሌ ውስጥ እጃቸው ከኋሊ ታስሮ ከነነፍሳቸው ተወርውሮ የተፈጠፈጡት ሕጻናት፣ ሴቶች፣ ወንድች ሬሳ በገመዴ 

እየተንጠሇጠሇ ሲወጣ ይታያሌ። ከተንቀሳቃሽ ስዕለ በታች የተጻፈው “ኦነግ የፈጸመው ወንጀሌ” የሚሌ ነው። እ?? አይ አንተ 

አምሊክ! አይ አንተ ፈጣሪ! ኦነግ በዚያን ጊዜ ከወያኔ ጋር የጊዜያዊ መንግሥት አካሌ አሌነበር? ታዱያ ወያኔ ያኔ ምነው ሕግ 

አሊስከበረ? የያኔው የወያኔ ጠቅሊይ ሚኒስቴር፣ የአሁኑ ጴንጤ፣ ታምራት ሊይኔ አሌነበር፣ “ሽርጣም እያሇ ይሰዴብህ የነበርዉን 

አሁን በሇው” እያሇ ሕዝብን በሕዝብ ሊይ ሲያነሳሳ የነበረው? የአዛኝ ቅቤ አንጓች! የነዚያን ንጹሀን ሰዎች ዯም ዯመ-ከሌብ ሁኖ 

እንዱቀር ማን ነበር አዴበስብሶት ያስቀረበት!? ያኔ አንዱት ቃሌ ያሌተነፈሰው ይኸ የገዲዮች መንጋ፣ ዛሬ ያንን እራሱ የፈጸመውን 

ወንጀሌ ላሊ አካሌ እንዯፈጸመው አቀነባብሮ ሲያቀርብ፣ ማንን ሇማታሇሌ ነው? ሇነገሩ፣ አቶ ዱማ ነገዎ የተባለ የኦነግ የአመራር 

አካሌ በኢሳት ቀርበው እንዲስረደን ከሆነ፣ በጊዜው ነገሩ በነጻ አካሌ እንዱጣራ ኦነጎች ጠይቀው፣ ወያኔ እንዲዲፈነው ነው።ታዱያ 

ዛሬ ወያኔ እራሱ የፈጸመውን የአረመኔነት ወንጀሌ፣ እንዯመሣሪያ መሌሶ ሲጠቀም ማንን ሇማታሇሌ ፈሌጎ ነው። ምነው እኛን 

ቤተሰብ አሌቆባቸው የሚያሇቅሱትን ንግግር ሙለ በሙሌ አሊውጣም ይኸ ጋጠ-ወጥ ቀጣፊ! “ቤተሰቤን ያስጨረሰው መሇስ ዜናዊ 

ነው” አሌነበር ያለት? ያንን ቆርጦ ማውጣትን ምን አመጣው? ይኽ ሁሌ ሸንካሊ ዝባዝንኬ፣ እነ ጋዜጠኛ እስክንዴር ነጋን፣ ርዕዮት 

ዒሇሙን፣ የአንዴነቱን ወጣት መሪ አንደዒሇም አራጌን ... ወዘተ በግፍ ማሠሩን ሇመሸፈን መሆኑ ነው? ትሌቅ ውሸት ተብል 

ካሌተተረጎመ፣ ምን ፋይዲ ሉፈይዴሇት ነው? ይኸን ጉዲይ፣ አርቲስት ታማኝ በየነ በጥሩ ሁኔታ በኢሳት ቴሇቢሽን ሊይ ሂድበታሌና፣ 

እዚህ ሊይ ገታ አዴርጌ እንዴታዲምጡ አንባቢን እጋብዛሇሁ። አምሊካችን ይባርክኽ፣ ታማኝ! 

http://www.youtube.com/watch?v=PUMRnjrKL0c 
የመሇስ ዜናዊ አገዛዝ የፋሽስት አገዛዝ መሆኑ ጸሞቀው ሀቅ እኮ ነው። መሇስ ዜናዊ እኮ በዘር ማጥፋት ተወንጅሎሌ። በጋምቤሊ፣ 

በዚሁ አሁን ሉያታሇሇን በሚሞክረው በበዯኖ እሌቂት፣ የአርባ ጉጉ ጭፍጭፋ፣ የወተር፣ የእንዲየሱስ፣ የኦጋዯን የአንዴ መንዯር 

መንዯዯዴ በመሳሰለት ዒሇም-አቀፍ ፍርዴ ቤት፣ ፋይሌ እንዱከፍት የጀኖሳይዴ ዎትች ፕረዝዯንት ድክተር ግሪጎሪ ስታንተን 

አመሌክተው ውጤቱን እየተጠበቀ እኮ ነው። ያውሊችኋ! 

http://www.diretube.com/ethiopian-documentary/akeldama-part-1-video_25cf45af1.html
http://www.youtube.com/watch?v=PUMRnjrKL0c


http://redsea1.websitetoolbox.com/post/Tigray-The-Looming-Genocide-By-Dr.Gregory-Stanton-5558857 

አሁን ወያኔ የእምዬን ወዯ አብዬ ማዞሩ፣ ያ እንዱዯመሰስሇት ይኾን? መሇስ ዜናዊን የሚጠብቀው የሉቢያው ጋዲፊ ዕጣ ፈንታ 

እንዯሆነ ማወቅ አሇበት። አንዴ “ውኒጥ-ዝኒጥ” የሇም! “በነጻ ገቢያ ተሽጦ ገንዘብ የሚያወጣ” የተባሇሇት ጭንቅሊት፣ እንዯጋዲፊ 

የተፋትን መሌሶ በአፉ እስኪውጣት ዴረስ አያስቀርሇትም። 

ክፍሌ ፪፡ የላባ ዒይነ-ዯረቅ መሌሶ ሌብ ያዯርቅ 

የወያኔን ቅጥፈት ባየሁ ቁጥር፣ ሁላ ትዝ የሚሇኝ፣ አንዴ ፒያሳ ያጋጠመኝ፣ ከዚህ በፊት የተረኩሊችሁ የላባ ገጠመኝ ነው። 

ሌዴገምሊችሁ። ከጓዯኛዬ ጋር ወዯ አራት ኪል ሇመሄዴ ታክሲ አቁሜ ሌሳፈር ስሌ፣ አንደ ጎረምሳ ገፍትሮኝ፣ “ታክሲ፣ መርካቶ!” 

ብል ጮኸ። መገፍተሬ ሳያንሰኝ፣ አንዯኛው እጁ እኪሴ ውስጥ ግብቶ ሲበረብኝ አገኘሁት። በዯመ-ነፍስ፣ ባሇኝ በላሇኝ ኃይላ 

ተጠቅሜ የሞት ሞቴን እጁን ከኪሴ አውጥቼ ሳይታወቀኝ ጠመዘዝኩት። ታዱያ የወያኔው ብጤ፣ ዒይን-አውጣ ላቦ ትኩር ብል 

ዒይኔን እያየ በንቀት ፌዝ፣ “በቃህ ነቅተሀሌ! ሌቀቀኝ! የማነው ገገማ!” ብልኝ አረፈው። ትሌቅ ጥፋት ያጠፋሁ መስልኝ ተዯናብሬ 

ሇቅቅኩት። እየሰዯበኝ ሄዯ። ወያኔ ማሇት ከዚያ ላባ የባሰ ዒይን አውጣ ነው። አያዴርስባችሁ! እስቲ ይኸኛው የውሸት ቋጠሮውን 

በሁሌተኛው ክፍሌ አብረን እናፍተሌትሇው። 

http://www.diretube.com/ethiopian-documentary/akeldama-part-2-video_30d42597c.html 

ኤዱያ! “ዕዴሜ ዘሌዛሊው” አለ እኚያ አሮጊት! “የሞኝ ሇቅሶ መሌሶ መሌሶ” ይባሊሌ። ይኸ ሁሇተኛው ክፍሌ፣ ከዚህ በፊት “ሲለ 

ሰምታ ...” በሚሌ ርዕስ የተቸሁበትን ትርዑት ነው የተዯገመብን። የያኔው ትችቴ ኢትዮሜዱያ፣ በአዱስ ቮይስ፣ በኢኤመኤፍ እና 

በዒባይ ሜዱያ ቁጥሩን የማሊውቀው ሕዝብ ሲያነበው በራሴ ብልግ ብቻ ከ10 ሺ ሰው በሊይ አንብቦታሌ 

(http://wondimumekonnen.blogspot.com/2011/09/blog-post.html)። ብዙ ስዴብም ከወያኔ ቡችልች ቀምሼአሇሁ። እዚያ 

ሊይ መጨመር የምፈሌገው አሇኝ። ወያኔ በሻዕቢያ ተጠፍጥፎ ተሠርቶ፣ ተዘርቶ፤ ተኮትኵቶ አዴጎ፣ ሇሥሌጣን የበቃ ዴረጅት ነው። 

ሻዕቢያ አባቱም እናቱም ነው። ዛሬ ከሻዕቢያ ጋር ተነጋገራችሁ ብል ላልችን መኯነኑ፣ የላብነት ላብነት ነው። እነዚህ፣ በአንዴ 

አሌጋ ካሌተኛን፣ ባንዴ ማዕዴ ካሌበሊን፣ በአንዴ ጉዴጓዴ ካሌሸናን ብሇው ሥቃያችንን ያበለን የኢትዮጵያ ጥንዴ ጠሊቶች 

አሌነበሩምን? 

ሇመሆኑ፣ ከዚህ በፊት ማን ነበር፣ ከሻዕቢያ ጋር ኢትዮጵያን የወጋት! ያዯማት! ያሇባሕር በር ያስቀራት! ማን አባቱ ነበር፣ 

ኢትዮጵያን አኬሌዲማ ያዯረጋት! ከሀዱ የወያኔ መንጋ አሌነበረም ወይ! የማን እናት ናት  ሇምሆኑ አሥመራ ዴረስ ሂዲ ሇኤርትራ 

ነጻነት ዴምጽ የሰጠችው? ሰሞንን ከዲዊት ከበዯ መጣጥፍ አንዴ ነገር ተማርኩ። ምን ይሊሌ መሰሊችሁ? 

“ሆኖም በኣዱ ቛሊ፣ ኤርትራ ውስጥ ተወሌዯው ያዯጉት የመሇስ ዜናዊ እናት ወ/ሮ አሇማሽ ገብረሌዐሌ፤ 
በምኒሌክ ቤተ መንግስት ውስጥ ሲዯበቁ፤ ላልች ኤርትራዊያን ግን “የአይናቸው ቀሇም አሊማረንም” ተብሇው 
ተባረሩ። ከነዚህ ተባራሪዎችም መካከሌ አዴዋ ውስጥ የነመሇስ ዜናዊ ጎረቤት የነበሩት ሴትዮ፤ “እኔ ሇኤርትራ 
ዴምፅ የሰጠሁት ከአሇማሽ ጋር አብረን ሄዯን ነው። እሷ ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖረች እኔ መባረር የሇብኝም።” 
ብሇው እያሇቀሱ ቢሇምኑም የአይናቸው ቀሇም አሊማረምና እያሇቀሱ የአዴዋ ከተማን ተሰናበቱ።” 
 

ሇመሆኑ ከወያኔ የበሇጠ፣ የሻዕቢያ ዯንገጡር በዚህ ምዴር ሊይ አሇ? ከመሇስ ዜናዊ የበሇጠ፣ የሻዕቢያ ጠበቃ ከየት ሉመጣ ነው? 

እኛም እናውቃሇን። እነሱም ያውቁታሌ። እኛ እንዯምንውቅባቸሁ እነሱም ያውቁታሌ። ሇመሆኑ ማንን ሇማዯናገር ነው? 

ሇምንኛውም፣ የሚከተለትን ከህዯቶች ሇታሪክ መዝግባችሁ አኑሩት! 

አቦይ ሰበሀት የተባሇው ወያኔ፣ “የኤርትራ ነጻነት አዯጋ ሊይ የሚወዴቅ ከሆነ፣ ኢትዮጵያን ብትንትኗን አውጥተን ሇኤርትራ ነጻነት 

እንዯገና በረሀ እንግባሇን” ያሇበት ከነዴምጹ ያውሊችሁ! http://www.aigaforum.com/audiovideo.html።  

የካሀዱ የሌጅ-ሌጅ ከሀዱ መሇስ ዜናዊ በኤርትራ የ“ናጽነት” ቀን ተግኝቶ፣ “የጠሊቶቻችሁን አከርካሪ ሊንዳና ሇመሸረሻ ጊዜ 

ሰብረነዋሌ” ብል ሲቃ እየተናነቀው የተናገረው ከነዴምጹ ያውሊችሁ።  

 http://www.fettan.com/Documents/Harvesting_of_Planted_Ethnic_Discord.pdf.  

ትግርኛ ከሆነ የሚቀናችሁ ትግርኛውም ይኸውሊችሁ! 

http://www.fettan.com/Documents/Harvesting_of_Planted_Ethnic_Discord.pdf 

እና የሻዕቢያ የጓዲ ገረዴ ማን ሁኖ ነው እኛኑ መሌሶ ሌብ የሚያዯርቀው? በየትኛው ሞራለ ነው ማንንም በሻዕቢያ አሸክርነት 

ሉኮንን የሚችሇው? ከወያኔ የበሇጠ የሻዕቢያ ተሊሊኪ ነበረ ወይ?! አይኖርም! አሇቀ! ዯቀቀ! ዕውነቷ ይኽቺ ናት! 

በነገራችን ሊይ ወያኔ፣ እኔ ከተጣሊሁት ሰው ጋር ሇምን ተነጋገራችሁ ብል የሚኮርፍ አባ ጉሌቤ ታዲጊ ሞሌቃቃ (bully boy) 

አይመስሊችሁም? 

ስሇአሸባሪነት ከተነሳም፣ ከወያኔ የበሇጠ አሸባሪ ከቶ ከየት ሉመጣ ነው?። ዛሬ የሽብርተኝነትን ሕግ የቀዲሁት ከአሜሪኖቹ ነው 

የሚሇን አሸባሪ፣ ስሇሱ አሸባሪነትስ፣ በአሜሪካኖቹ የሚለትን ያውቅ ይሆን? ይኸውሊችሁ ሀቁ! 

http://redsea1.websitetoolbox.com/post/Tigray-The-Looming-Genocide-By-Dr.Gregory-Stanton-5558857
http://www.diretube.com/ethiopian-documentary/akeldama-part-2-video_30d42597c.html
http://wondimumekonnen.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
http://www.aigaforum.com/audiovideo.html
http://www.fettan.com/Documents/Harvesting_of_Planted_Ethnic_Discord.pdf
http://www.fettan.com/Documents/Harvesting_of_Planted_Ethnic_Discord.pdf


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

ወያኔ ጭርሶ ተጨማሌቋሌ። ጭምሌቅ ብሎሌ! አንዴ ወራዲ ሥራ ይሠራና ሰው “ግዴ! ጉዴ!” ሲሌ ከዚያ የባሰ ወራዲ ሥራ ሠርቶ 

ነው ነው የመጀመሪያውን ግዙፍ ውራዲውን ሥራ በቀጣዩ ሱፐር ግዙፍ የቀዴሞውን ውርዯት የሚያዯንከው። 

“ኢህአዳግ መስማትና ማየት የተሳነው መንግሥት አይዯሇም!” እያሇ መሌስ ሲቀባዥር ሰምተነዋሌ ትርዑቱ እዚህም ይዯግማሌ። 

አንዯኛ መስማትና ማየት የተሳናቸው እዚህ ሊይ “እሪ” ማሇት አሇባቸው። ሰብአዊ መብታቸው በአንዴ አባ ጉሌቤ ጠቅሊይ ስቃይ 

ተዯፍሮባቸዋሌ። ሁሇተኛ፣ እነ እስክንዴርናና የአንዯነትን መሪዎች ሇማሰር ሲነሳሳ ያዯረገው የፓራሊም ዴንፋታው ገና ሇግና ሕግን 

ያሇቦታው እንዯሚጠቀም (abuse of power) እየነገረን ነበር። የሕግ ያሇህ! መቼም የጊዜ ጉዲይ ነው። “የሽሮ ዴንፋታ እንጀራ 

እስኪቀርብ” ነበር የተባሇው? ይኸቺ ጊዜ ታሌፋሇች! እያንዲንደ ምዴረ-ወያኔ መንጋ ኢትዮጵያና ሕዝቧ ሊይ ሇፈጸመው የክህዯትና 

የወንጀሌ ሥራ እንዯ አጎቱ፣ እንዯ ኃይሇሥሊሴ ጉግሳ ይጠይቅባታሌ። ወያኔዎቹ ብቻ ሳይሆኑ፣ ጀላዎቹም ጭምር የሚጠይቁበት 

ጉዲይ ነው። ግፍ በዝቷሌ። ጽዋው ሞሌቶ ፈሷሌ! ይቅርታ የሚባሌበት ጊዘ አሌፏሌ። አንገሽግሾናሌ! 

እንዱያው በሞቴ፣ እነአንዲርጋቸውና ብርሀኑ ነጋ ምንኛ የወያኔን ካምፕ እንቅሌፍ ነስተውታሌ ጃሌ! እኛ እኮ እዚህ እንሱን 

የምናያቸው እንዯማንኛውም ተራ ዜጎች ነው። ጉዴ እኮ ነው! እኔ እንዲርጋቸውን በመጠኑም ቢሆን አውቀዋሇሁ። የምንገናኝበትም 

ሁኔታ አሇ። በወያኔ የሽብርተኝነት ሕግ፣ እኔም እንዯ እነስክንዴር ሽብርተኛ ነኝ ማሇት ነዋ! ቆይ እንጂ! በአንዴ ወቅት 

አንዲርጋቸው፣ የወያኔ ማዘጋጃ ቤት ሹም አሌነበር እንዳ! ታዱያ ከአንዲርጋቸው ጋር የተነካካ ሁለ ሽብርተኛ ከሆነ፣ ከዚህ በፊት 

ቀጥሮት ሲያሰራው የነበረ ወያኔስ ምን ሉባሌ ነው? አንዲርጋቸው ሳያውቅ ምናሌባት ከሽብርትኞች ጎራ በገባበት ዘመን ሳይከሰስ፣ 

ዛሬ ከሕዝብ ወገን ሲሆን ነው “አሸባሪ” ሲሆን ነጉር ሁለ የተገሇቢጦሽ ነው። ሇመሆኑ አንዲርጋቸው ማንን ነው የሚያሸብረው! 

ወያኔን ከሆነ እያሸበረ ዕንቅሌፍ የሚነሳው፣ ነገሩ ላሊ ነው። እንዯኔ ያሇው ተራው የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን፣ አንዲርጋቸው የወያኔ 

ስሇባ ከመሆኑና የሕዝብን ብሶት ከማጋባቱ በስተቀር ሽብርተኛ አዴርጎ አያየውም። ሇመሆኑ ሇ17 ዒመታት ሙለ ሕዝቡን 

በጠብመንጃ፣ በቦምብ ሲያጋዩት በርሀ ከርመው፣ ሊሇፉት 20 ዒመታት ዯግሞ ስሌጣን ሊይ ፊጥ ብሇው ሕዝቡን የሚያሸብሩት፣ 

አሸባሪዎች ምን ሉባለ ነው? አሸባሪዎቹስ የምኒሌክን ቤተመንግሥት በጉሌበት የያዙ የኢትዮጵያ ጠሊቶች፤ የተገንጣይዋ ኤርትራ 

ጠበቃዎች፣ እነመሇስና ግብረአበሮቹ ናቸው። ይኸንን የምንሇው እኛ የወያኔ ስሇባዎች ብቻ አይዯሇንም። የዒሇም ታዛቢዎችም 

ብሇው ጨርሰውታሌ። ከፈሇጋቸውሁ ይኸውሊችሁ! http://www.youtube.com/watch?v=4WsV6fJJ51Q። 

 

ክፍሌ ፫፡ ወያኔያዊ እኵይ ከፋፋይ ዴርጊት በትርዑት 

ወያኔ እስካሁን ከሠራው የወራድች ትርዑት ሁለ ሶስተኛው ከፍሌ የሚግሇማ ነው። 

http://www.ethiotube.net/video/16614/Must-Watch-ETV-Documentary--Akeldama--Part-3--The-case-for-Ginbot-7 

ኤጭ! የፊተኞቹን ሁሇቱን ርሷችው! ይኸን ትርዑት ነው ሌብን ብግን የሚያዯርገው። ሰው ሁለ ሌብ ብል አዴምጦት ወስኖ ከነዚህ 

መዥገሮች ሇመሊቀቅ ቆርጦ መነሳት ያሇበት። 

ያን ዒይኑ እንዯጉርጥ የተጎረጠረጠ ሞጋጋ ዝግጀት አቅራቢን፣ ከየት አገኙት? አስጠሉታ! ጻረ-ሞት (gohst) የመስሊሌ። የካዴሬነት 

እንጂ የጋዜጠኝነት ሙያ የማይታይበት የወያኔ ዕቃ! እዚህም ክፍሌ ውስጥ አንዲርጋቸው ጽጌና፣ እነድክተር ብርሀኑ ነጋን በመኮነን 

በማሊዘኑ ይቀጥሊሌ። በዚህ አቀራርብ፣ የግንቦት ሰባትን አባሊት የሆኑትንም ያሌሆኑትንም እየጨፈሇቀ ይዘባርቃሌ። ጽሐፉ፣ ወይም 

ስክሪፕቱ፣ በመሇስ ዜናዊ የተዯረሰ የዘረኞች ዴርሰት መሆን አሇበት። ሇዛው ሙጥጥ! ትሌቁ ኢሰብዒዊ የሆነው ዴርጊቱ፣ በእስር 

ቤት ይዞ የሚያሰቃያቸውን ሰሇባዎቹን (victims) በደሊና በመሣሪያ እያስፈራራ እያቀርበ ማናዘዝ ነው። በነገራችን ሊይ በዯርግ 

ዘመን እንዯዚህ ስቃይ የበዛበት ወጣት፣ ደሊው እንዱቆምሇት “ታንክ ከወሊጆቼ ቤት ጓሮ ቀብሬአሇሁ” ብል መርቶአቸው ጉዴጓዴ 

እንዲስቅፈረ ይተረካሌ። ቀሇዯብን ብሇው እዚያው ገዴሇዉት በቆፈሩት ጉዴጓዴ ቀብረውት ሄደ። “Under duress” ወይም 

“በሥቃይ ተይዞ” የሚባሌ ሕጋዊ አንቀጽ በዒሇም ሕግ እንዲሇ የወያኔ ቦዘኔ መንጋ ያውቅ ይሆን? መንግሥቴን ሉገሇብጡብኝ ነው 

ብል አስሮ ዯብዴቦ እነ አቶ አሳምነው ጽጌና ብርጋዳር ጀኔራሌ ተፈራ ማሞ፣ ላተና ኮልላሌ የሺዋስ አጥናፈ፣ ላተና ኮልኔሌ 

አስቻሇው አምባቸው ሊይ የፈበረከባቸውን ሸር እዚህም ዯገመው። እነ ዯበበ እሸቱ ሊይ ተጠቀመ። እነዚያ ሊይ የተጠቀመው ዘዳ፣ 

ከሥቃይ ብዛት አንዯኛው በላሊው ሊይ መስካሪ አንዴርጎ ማስሇፍሌፍ ነበር። አሁንም ያንኑ አዯረገው። ኤሉያስ ክፍላ የግንቦት 

ሰባት አባለ ሁኖ ቀርቧሌ። የውሸት ውሸት! ሀፍረተ ቢሶች! ኤሉያስ የወያኔን እርኩስ ሥራ ከማጋሇጥ በስተቀር የማንም ፓርት 

አባሌ ሁኖ አያውቅም። ሲያስፈሌገውም፣ ግንቦት ሰባትን ሲያብጠሇጠሇው እናነበዋሇን። እሺ የኤሉያስስ ይሐን፣ አበበ ገሊውን 

መክሰሳቸው፣ በዯኅና ሕሉናቸው ነው? “የአራት ኪልው ማም ቂል” ብልት አሌፈው ጓዯኛዬ! 

ከሁለ ከሁለ የሚገርመኝ፣ ወያኔ በዯሌ በፈጸመ ቁጥር ዒይኑን ብሌጥጥ አዴርጎ “ይቅርታ ጠይቁኝ” ማሇቱ ነው። ዒይኑ ይጥፋና! 

አንዴ “ታዱዮስ አንተነህ” በሚሌ ስም የሚጽፍ የወያኔ ቡችሊ ሰሞኑን ምን ያሇኝ መሰሊችሁ። የስዴብ ጋጋታዉን ካዥጎዯጎዯው 

በኋሊ፡ “ይሌቅ ይቅርታ ጠይቀህ፣ ከሕዝብ ወግን ተቀሊቀሌ” ነበር ያሇኝ። በጣም ስሇገረመኝ፣ ሇብዙ ዯቂቃዎች እዚያ ዏረፍተ-ነገር 

ሊይ ፍዝዝ ብዬ ቀረሁ! ይገርማሌ! ይኸ የባንዲ ሌጅ ባንዲ አገር ሻጮችን “ይቅርታ ጠይቅ” ይበሇኝ!!! እኔን ነጻውን ስዯተኛ ዜጋ 

ከማይዯርሱበት የስዯት ቤቴ “ይቅርታ ጠይቅ” ሉለኝ የዯፈሩ ወራድች፣ እነዚያ በቁጥጥሩ ሥር ያለትንማ እንዳት ያሰቃዩአቸው?  

http://www.start.umd.edu/start/data/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=4287
http://www.youtube.com/watch?v=4WsV6fJJ51Q
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መሇስ ዜናዊ አንዳ ሲጨማሇቅ የሰማሁት ትዝ አሇኝ። “ከኦነግ የበሇጠ የጎዲን የሇም። ዲሩ ግን መሪዎቹ ይቅርታ ስሇጠይቁን በሰሊም 

በቦላ በኵሌ አገር ሇቀው እንዱሄደ ፈቅዯንሊቸዋሌ ሸኘናቸው። ፕሮፌሰር አሥራት፣ ከሆነግ የበሇጠ በዯሌ እኮ መንግሥታችን ሊይ 

አሊዯረሱም። ይቅርታ ቢጠይቁን ሌንሇቃችሁ እንችሊሇን” ነበር ያሇው ሇጥያቄ አቅራቢው የውጭ ጋዜጠኛ! ወይኔ የሰውዬው ሌጅ! 

በኋሊስ! የቅንቅጅት መሪዎችን አፍሶ በአሰረ ማግስት፣ ተሊሊኪዎችን “ሽማግላ” ተባዮቹን ጉድች ሌኮ ምን ነበር ሇማግኘት 

የተሟሟተው? “ይቅርታ  ይጠይቁኝ” ነበር ያሇው። ከብዙ ውትወታ በኋሊ “ይቅርታዋን” እንዯፈሇጋት አገኛት። ሇመሆኑ 

“ይቅርታዪቱ” ከሌባቸው መስልት ይኾን? ዲሩ ግን፣ ከፋፍልአቸው የሚፍሌገውን አግኝቷሌ። ከተሇቁቁም በኋሊ፣ ብትንትናቸውን 

አውጥቶ እንዲይነሱ አዯረጓቸዋሌ። “አከርካሪአቸውን መታን!” ብልም ፎከሯሌ!  

በእስር እንግሌትም ቅስም መስበር ሌማደ ነው። ቅስም ሇመስበር ዯግሞ የማይጠቀመው ወራዲ ሥራ የሇም። ሇምሳላ አንዶ 

የኦሮሞ ብሔራዊ ጎንግሬስ አባሌ ሊይ ያዯረሰውን በዯሌ የቀድሞ ባሇሥሌጣናቸው የነበረ ሰው ሲነግረኝ፣ ሰውነቴን ሰቀጠጠኝ። 

አንዴ የነሱ፣ ሰሊይ አዴናቂዋ መስል ቀረባት። እሥሯም ጉዲይ አስፈጻሚ መስል ጉዴ-ጉዴ እያሇ አመኔታዋን አገኘ። በኋሊ፣ እንዳት 

አዴርጎ እንዯመረዛት፣ እራሷን እንዴሰት እንዲዯረጋት፣ ከዚያ በኋሊ እሷ ሳታውቅ ወራዲ ፎቶዎች እንዲነሳት፣ ወዯ ሌቧ ስትመሇስ 

የወያኔ መንጋ ያንን ፎቶግራፍ አሳይቷት በወገኖቿ ሊይ እንዯትዘምት እንዲስገዯዲት (blackmail)፣ ቅስሟን እንዯሰበረና ከትግሌ 

ውጪ እንዲዯረጋት አጫወተኝ። ከዚያ በኋሊ ያች ጀግና ሌጅ ሰው አሌሆነችም። “አንቀጽ 39 ሇነሱ ሇአናሳዎቹ ይረዲቸው እንዯሆነ 

እንጂ ሇኛ ሇብዙኃኑ ኢትዮጵያውያን ኦሮሞዎች ምናችንም አይዯሇም” ያሇችው ጀግና ስነ-ሌቦናዋ ተሰሌቦ ከጨዋታ ውጭ ሆነች። 

አገር ጥሊም በረረች። ያሇችበትም አይታወቅም። ጭጭ ምጭጭ አዯርጋት! 

እህታችንን ብርቱካን ሚዳቅሳን እሥር ቤት ምን እንዲዯረሰባት እስካሁን በግሌጽ የተነገረ ነገር የሇም። ብቻ ያዯረገውን አዴርጎ 

ያችን የአንበሳ ግሌገሌ፣ “አጥፍቸአሇሁ! ይቅርታ!” አሰኝቷት ሇቀቃት! ይቅርታውን አግኝቷሌ። ብርትኳን ከስነ-ሌቦናዋ ቁስሌ 

እያገገምች ነው። ብርቱካን! እንወዴሻሇን! አይዞሽ! በርቺ! ባሇሽበት፣ አምሊካችን ካንቺ ጋር ይኹን። እሌባችን ቀርጸነሽ ይዘንሻሌ! 

የኛዋ ኦንግ ሳን ሱኪ! 

ወያኔ ምን ጊዜም ቢሆን አስገዯድ ይቅርታ ቢያስብሌ፣ ሌባዊ ይቅርታ ከማንም ኢትዮጵያዊ አያገኛትም! ሰው በዴል ይቅርታ 

ጠይቁኝ የሚሌ አምባገነን ምናሌባት ወያኔ ብቻ መሆን አሇበት። ይኸ እንከፍ ቡዴን ሰው አሰቃይቶ ይቅርታ ቢያሰኝ ዕውነት 

ያስገበረ ይመስሇው ይኾን? እንዚህ መንጋዎች ከጫካ ከወጡ ሀያ ዒመት ቢዯፍኑም፣ አሁንም እንዯ ደር አውሬ ነው 

የሚቅበዘበዙት።  

ከሁለ ከሁለ የሚያሳዝነው፣ በጁ ይዞ ካስሇፈሇፋቸው ሰዎች ሁለ፣ የዯበበ 

እሸቱ ቅስም መሰበር ነው። ጀግናው ዯበበ፣ ተሰበረሊቸው! ጀግናው ዯበበ 

ግንቦት ሰባትን አወገዘሊቸው። ብርሀኑ ነጋን ሰዯበሊቸው! ሲናገር የሰከረ 

እንጂ በብሩህ ሌቦናው እንዲሇ አይመስሌም። ጸጉሩ ተንጨባሯሌ። ያበዯ ነው 

የሚመስሇው። “መንግሥት እኮ በግሌጽ አስቅምጧሌ” ይሊሌ ዯበበ ዕንባ 
እየተናነቀው። “ግንቦት ሰባት አሸባሪ ዴርጅት ነው ብል አስቀምጧሌ። እዚህ 
አገር ሁኜ፣ በየዕሇቱ የሚሰጠውን መረጃ እያየሁ፣ አሸባሪ ነው ተብል 
ከተፈረጀ ዴርጅት ጋር ሇምንዴነው፣ በምንም መሌኩ ይኹን ግንኙነት 
ያዯረግኩት! ይኸ ነው የሚያስጸጽተኝ” እያሇ በራሱ ሊይ የፈርዲሌ! 

በቤታቸው አዋርዯውታሌ! ቅስሙን ሰበረውታሌ! ወንዴሜን!!! የሚፈሌጉትን 

ብልሊቸው ከእስር ቤት ወጣ። በነሱ ቤት አብቅቶሇታሌ! ከዚህ በኋሊ ሰው የሚሆን አይመስሊቸውም። እኛ ግን እነሱ እንዯፈሇጉት 

አናወግዘውም። ማንም ሰው በጠሊት እጅ ሲወዴቅ፣ ጠሊት የሚፈሌገውን ተናግሮ ስቃዩ እንዱቀርሇት የሚያዯርገውን መሇፍሇፍ 

የሥነ-ሌቦና ሉቃዉንት በግሌጽ አብራርተውታሌ። ፒ ኤ ዱ (ድክተሬት ዴግሪ) 

ተሠርቶበታሌ። ነጻ ሲወጣ ዕውነቱን ይናገራሌ።  

ስሇእስክንዴር ማሇት የምፈሌገው ነገር አሇ። ወያኔ ያን ሁለ ማስፈራራት ካዯረሰበት 

በኋሊ፣ መጽሏፉን እንዲይታትም ከሇከሇው። ያንን መጽሏፍ ጓዯኞቼና እኔ 

ሌናሳትምሇት ታጥቀን ተነስተን። አንዴ እስክንዴር ያስጠነቀቀኝ ጉዲይ ቢኖር፣ ያንን 

መጽሏፍ ሇማሳተም ከተሰብሰብን ቡዴን መሀሌ አንዴም የፖሉቲካ ዴርጅት አባሌ 

እንዲይኖር ነበር ያሇኝ። የትኛው ፍርዴ ቤት ቀርቤ ዕውነቱን ሌመስክር! ወይኔ የአቶ 

ሰውዬው ሌጅ! በዚህ የተነሳ፣ ላልች ፈቃዯኛ የሆኑቱን ሶዎች ሁለ ነበር አይሆንም 

ብዬ ያስቀርሁት። መጨረሻ ሊይ አንዲንዴ ነገሮች ስሊሳሰቡኝ፣ “እኔ የወያኔ ነቃፊ 

ስሇሆንኩኝ፣ ምናሌባት በኔ ምክንያት እንዲያጠቁህ፣ ላሊ ሰው ሌወክሌና ጀርባ ሌሰሇፍ” አሌኩት! “የሇም! አንተማ ወዯ ጀርባ 

መሰሇፍ አያስፈሌገህም! ጓዯኞቼን ሁለ  ወያኔ ሉመርጥሌኝ አይችሇም። የፖሉቲካ ዴርጅቶችን ብቻ አስወግዴ። ወያኔ ሉያጠፋኝ 

ሲነሳ ምንም ዒይነት ተጨባጭ ምክኒያት ሉኖረው አያገባም። ሳያመካኝ ይብሊኝ!” ነበር ያሇኝ። ይኸ ሰው ነው እንግዱህ፣ 

ከሻዕቢያና ከግንቦት ሰባት ጋር ግኑኝነት አሇህ ተብል ሇእስር የተዲረገው። ቢኖረውሳ! የአሜሪካን፣ የእንግሉዝ፣ የፈረንሳይ 

ጋዜጠኞች አፍጋኒስታን ተራራ ዴረስ ሂዯው ታሉባንን ያነጋግሩ የሇም እንዳ! የሕሉና ዯንቆሮ! 



ወያኔ የመሀይም ጥርቅም ነው። ከጫካ እንዯውጧት አንዴም ያሌተሇውጡ የወንበዳ መንጋ የተጠራቀሙበት ዋሻ ነው። የሰሊጠነ 

አገርማ፣ የሕግንና የሚዱያን ሌዩነት ጠንቅቆ ያውቃሌ። ሇፍዲዲው የወያኔ አፈ-ቀሊጤ “ይኸ አገር እኮ በሕግና ሥነ-ስርዒት የሚመራ 

ነው ብል ሲመጻዯቅ” ስሰማ ሉያመኝ ተናነቀኝ። በሕግና በሥነ-ሥርዒት የሚመራ አገርማ ውስጥ፣ በመጀመሪያ ዯረጃ፣ በፍርዴ 

ቤት የተያዘውን ጉዲይ በሜዴያ ሊይ፣ ያዉም በከሳሹ በመንግሥት ቴላቪዥን ወጥቶ አይዝረከረክም። ነጻ ፍርዴ ቤት ቢኖርማ 

እንዱህ ዒይነት ብሌግና መንግሥት ሲፈጽም ሲያይ ጉዲዩን ወርውሮት ተከሳሾችን በነጻ ይሌቅ ነበር።  

በዚህ ፊሌም፣ በጣም አስቂኝና አሰሌቺ የግንባታ መንግስሥ ተረት-ተረት ሲተሊሇፍ እንሰማሇን። ይገርማሌ! የጥፋቱ ገዥ የሌማት 

መንግስት ነኝ ሇማሇት ይጣጣራሌ! ሰው ጦሙን ማዯሩን ማን በነገረው! በሌማት አመካኝቶ ገንዘብ ሇመሰብሰብ እንዲበዯ ውሻ 

ይሯሯጣሌ። ያ ቀሊባጅ ፕሮግራም አቅራቢ እንዱ ሲሌ ፕሮግራሙን ይዯመዴማሌ። 

“ሇአሸባሪዎቹና ሇዕኵይ ተግባራቸው ቀዲዲ ከፍተን ዕዴሌ ከፈጠርንሊቸው አንዴ ቀን ከዚህ ቀዯም እንዲዯረጉት ሁለ፣ 

አባት፣ እናት፣ እህት፣ ወንዴም ወይንም እጅግ የምንወዲትን ሕይወታችንን ሉነጥቁን እንዴሚችለ መርሳት የሇብንም። 

አሁንም፣ ሽብርተኝነት የመኖራችን ሕሌውና ሥጋት እየሆነ መጥቶብናሌ። በመሆኑም እያንዲንደ ዜጋ አካባቢውን 

በንቃት መጠበቅ ይኖርበታሌ። ሇሀገሩ ሰሌምና ሌማትም ዘብ መቆም ይጠበቅበታሌ። እኛ ኢትዮጵያውያን ከሰሊማንና 

ከሌማታችን በሊይ የሚበሌጥብን ምንም ነገር የሇም። አሸባሪዎቹ፣ በጥፋት መንገዲችው ሲዲክሩ፣ እኛ በሕዲሴ 

መንገዲችን እንቀጥሊሇን።”  

ውይ! ተባሇ እንዳ! ይኸን ሁለ ሲሇፈሌፍ ታዱያ፣ አሜሪካ ውስጥ፣ በመንታ ሕንጻዎች ሊይ የዯረሰውን አዯጋ ፊሌም እያሳየ ነው። 

እሱ ስሇላሇው ሌማቱ ሲዯሰኩር፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዯነቃበት ከዚህ በታች ባሇው የጸልት መርድ እናርዲውና እኛም በበኩሊችን 

ቅስሙን እንስበረው። አሁንም ከሩቁ ወዲጄ ከጋዜጠኛ ከዲዊት ከበዯ ያገኘሁት፣ ወያኔን “ሕዲሴ” እያሇ “የአባይ መገዯቤ ነው፣ 

ገንዘብ አምጡ” እያሇ ሲይስጨንቅቸው፣ የአዱስ አበባ አራዲ ወጣቶች የዯረሱት ጸልት ነው። 

የየአአባባይይ  ህህዲዲሴሴ  ፀፀልልትት  
  
አባያችን ሆይ፣ በበርሃ የምትኖር፤ 
ስምህ ይመዝገብ፣ 
ግብርህም ይምጣ። 
ማረፊያህ በግብፅ እንዯሆነ፤ 
እንዱሁም በህዲሴው ሊይ ይሁን። 
የእሇት ውሃችንን ስጠን ዛሬ፤ 
ዯሞዛችንን ይቅር በሇን፤ 
እኛም የጠየቁንን እንዯምንሰጥ። 
አቤቱ ወዯ ቦንብ ግዢ አታግባን፤ 
ከብዴር አዴነን እንጂ። 
ቦንዴ ያንተ ነውና፤ 
አይ መብራት ኃይሌ፤ 
ሇዘሇአሇሙ፤ 
አሜን። 

ወያኔን ሇማስወገዴ ሁሊችንም ከመተባብር ላሊ ምርጫ የሇንም። ታስረው የሚንገሊቱትን ወንዴሞቻችንና እህቶቻችንን ከጎናቸው 

ከመቆም ላሊ አማራጭ የሇንም። ወያኔ ሺህ ጊዜ ትርዑት ቢያቀነባብር፣ ሇራሱ ይዝናናበት እንዯሆን እንጂ ሀቋን አይቀይራትም። 

እስከዘሌዒሇም ሌባችንን አያገኛትም! ውጭ ያሇነው፤፣ ወያኔ ሊይ ማመጽ አሇብን! እያንዲንዴህ! እያንዲዴሽ ወግኔ ታጥቀህ ተነስ! 

ታጥቀሽ ተነሺ! ወያኔ ሊይ፣ ጥርስህን ንከስ! ጥርስሽን ንከሺ! ሌብህን ዝጋበት! ሌብሽን ዝጊበት! አበቃ!| 

 


