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ዳግማዊ ታላቁ ሴራ!
ከሀይለ ልUል ግርማ (ዋሽንግተን ዲሲ)

Aብዛኞቻችን Eንደምናስታውሰው ሁሉ የደርግ መንገስት ወድቆ ወያኔ Iትዮጵያን ተቆጣጥሮ ሳለ Aብዛኛው
Iትዮጵያዊው የወያኔን ምንነት በሚገባ ባልተገነዘበበት ወቅት “ታላቁ ሴራ” የሚል የወያኔን ገመና Eና Iትዮጵያን
የማፈራረስ Eቅድ የሚዘረዝር ጽሁፍ የቀድሞ ወያኔ Aባሎች ከነበሩ ሰዎች ወጥቶ ስናነበው Eውነት Aልመሰለንም ነበር።
ለAንድ ሰሞን በርካታ ወገን መጮህ ጀምሮ፣ ሰንበትበት ሲል Eየተዘነጋ መጣና ምን ይደረግ ማለት ተለመደ። ቀን ውሎ
ሲያድር ታላቁ ሴራም በተግባር Eየተተገበረ Iትዮጵያና Iትዮጵያዊነት በEንዴት Aይነት ሁኔታ ክፍተኛ Aደጋ ውስጥ
Eንደወደቁ በAይናችን ለማየት ቻልን። ከንፈር Eየመጠጥን Aንጀታችን Eየጨሰ ኖርን።
ባለፉት 20 ዓመታት የተለያዩ Eንቅስቃሴዎች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ስብሰቦች፣ መድረኮች ተፈጥረው Aንድ ሰሞን

om

ዝነኛ ሆነው ትንሽ Aታግለው ሲፈራረሱ ወይም ጠፍተው ሲበንኑ Aይተናል። ባጭሩ Aብዛኞቹ ታሪክ ሆነው
ቀርተዋል። ዋናው ምክንያት ግን በAብዛኞቹ ውስጥ የወያኔና የሻEቢያ ወኪሎችና ሰርጎ ገቦች በመግባት ብጥብጥና
Aለመግባባት Eየፈጠሩ ነበር የሁሉም Eድሜ ያጠረው። በAገር ቤትም ከግልጽ Aፈናና ግድያ Eስራትና ማስፈራራት

.C

ጋር ሰርጎ ገቦች ተመሳሳይ ድርጊት በመፈጸም ህዝብ የሚያምነው ድርጅት Eንዲያጣ ወያኔ ያልሞከረው ሙከራ
Aልነበረም።

on

ወደ ዛሬው ርEስ ልመለስ። ምንድነው ‘ዳግማዊ ታላቁ ሴራ’ ? በማን ላይ? Eነማን? የሚለውን ለወገኔ ለማሳሰብና
Eውነተኛ Aገር ወዳድ Iትዮጵያዊ ሁሉ ተረባርቦ Eንዲያከሽፈው ጥሪዬን ለማቅረብ ነው።

Li

ወያኔ በAገር ቤት ያለውን ትግል በግድያ፣ በEስራት፣ በማሰቃየት፣ ከስራ በማባረር፣ ሀብት ንብረት በመውረስ ወይም

hi
o

የፈጠራ ክስ መስርቶ ወንጀለኛ በማስባል በፍጹም Aምባገነንና ጨካኝነት ለማፈን ቆርጦ ሲነሳ፤ Eንዳፈለገው ማድረግ
ያልቻለው በውጭ Aገር የሚገኘውን ተቃዋሚ ክፍል ነው። ለዚህ ደግሞ መፍትሄ ያለው በ2006 Aካባቢ ያወጣው ባለ
52 ገጽ መመሪያና የመደበው በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር Eጅግ ብዙ ስራ ሰርቶለታል። በውጭ ያሉ የኤምባሲ
ተግተው ሲሰሩ ነው

Et

ሰራተኞች ያንን በግዴታ ተግባራዊ ካላደረጉ ተገምግመው መውደቂያቸው የከፋ ስለሚሆንባቸው

የከረሙት። Aዎን ብዙዎች ፈተናውን Eየወደቁ ለገንዘብ፣ ለስልጣን፤ ፤ለጥቅም ተሸነፉ። Aገራቸውን በሆዳቸው
በጥቅማቸው ለውጠው ያባትህ ቤት ሲዘረፍ Aብረህ ዝረፍ ማለትን Aዘወተሩ።
በተጨማሪም በጣም በርካታ ካድሬዎቹን በ “ተማሪ” “በሀይማኖት Aገልጋይ” ስም ተቃዋሚ በሚበዛባቸው ወደ
Aውሮፓና ሰሜን Aሜሪካ ትላልቅ ከተማዎች በመላክ ህዝቡ ውስጥ ገብተው Eየከፋፈሉት፣ ግራ Eያጋቡት፣ በጥቅም
Eየገዙት፣ ይባስ ብሎም Eያስፈራሩት ይገኛሉ፡፡ ገና ከተማውን በደንብ ሳያውቁ በየEምነት ቦታዎች፤ በIትዮጵያ
ማህበር፤ በየEድሩ መግባትን በተነገራቸው መሰረት ማጥፋትን፤ መከፋፈልን፤ መበተንን ስራዬ ብለው ተያያዙት።
ሌላው Eጅግ Aደገኛና መሰሪ የሆነው ግራ በሚያጋባና ማመን በሚያስቸግር ሁኔታ “ሀቀኛ ተቃዋሚ” ናቸው

ተብለው

የሚታዩት የተቃዋሚ ድርጅት መሪዎች ነን የሚሉት፤ የህዝብን ትግል Aክሽፈውና ደባ ፈጽመው Eውነተኛ ታጋዩን
መንገድ Aስለቅቀው ቦታውን በመያዝ ካለኛም ታጋይ የለ Eያሉ የወያኔን Eድሜ በሌላ መንገድ ለመቀጠል Eየሰሩ
መሆናቸውን በሚገባ መረዳት Aለብን።

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
የህዝብን ትግል ከድተውና Aክሽፈው ዛሬ ደግሞ ለሌላ ክህደትና ስልጣን የተሰለፉ
በዚህ መስመር የሚገኙት ከወያኔ ጋር ስልጣን ከመያዙ በፊት ጀምሮ ግንኙነት የነበራቸው፤ ወያኔም ስልጣን
Eንደያዘም ከያሉበት ተጠራርተው ስራና ስልጣን ይዘው ሲሞዳሞዱ፣ በገንዘብ ሲከብሩ፣ ከወያኔ ባለስልጣኖች ጋር Aገር
ሲያስገነጥሉና ሲያጠፉ ከርመው፤ በሁዋላ ደግሞ የህዝብ ትግል ሲጠናከር Aይተው ታጋይ መስለው ገብተው ዝናና
ታዋቂነት ካገኙ በሁዋላ የህዝብ ትግል ላይ ቀዝቃዛ ውሃ ቸልሰው፡ ከፋፍለው፡ ካዳከሙ በሁዋላ በወያኔ Eና በውጭ
መንግስታት ትEዛዝ የትግሉን Aቅጣጫ Aስቀይረው የፈረጠጡ ከሃዲዎች፤ Aንዴ ተራራ ላይ ሆነው ባሰቡት፣
በየሬስቶራንቱ የቢራ ጠርሙስና የውስኪ ብርጭቆ ይዘው Aለምንም ሀፍረት Aካኪ ዘራፍ Eኛ ታግለን በ6 ወር
ነጻነትህን Eናስገኝልሃለን Aንተ ብቻ 500 ዶላር Aዋጣ በማለት በውጭ የምንገኘውን በማወናበድ የተወሰነ ድጋፍ
ለማግኘት ችለዋል። የተባለው ነጻነት 6 Aመት Aለፈው Eነርሱም Eንደዋሹን Eኛም ዋሽንግተን ዲሲ በያለንበት
ደንዝዘን ተቀምጠን ቀረን። በያመቱ የተለያየ የትግል ስልት ቀይረናል በማለት ከሰላማዊ ትግል ወደ ሁለገብ ትግል፤
ከሁለገብ ትግል ወደ ሳተላይት ቴሌቭዥን ትግል፤ ከዚያ ደግሞ ወደ ሬዲዮ ትግል፤ በዚህ ዓመት ደግሞ በደም Eጁ
ከተነከረውና በጸረ Iትዮጵያዊነቱ 40 Aመት ሲታገል ከቆየው ከOሮሞ ነጻ Aውጭ ግንባር (Oነግ) ጋር ሆነን Aዲሲቷን

om

Iትዮጵያ Eንመሰርታለን ብለው Eያደነቆሩን Eንገኛለን። ዋናው ማደንቆሪያ መሳሪያቸው ደግሞ ‘Iሳት’ ብለው
የሚያካሂዱት የሳተላይት ቴሌቭዥን ነው። ወያኔ ‘Iሳትን Aፈነው፣ ቆረጠው’ Eያሉ ምክንያት ቢያበዙም Iሳት
ለIትዮጵያ ህዝብ የማይደርስና ጥቅም የማይሰጥ ከመሆኑም ባሻገር ስለ ወያኔ ማንነትና ምን Eያደረሰበት Eንዳለ
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ለIትዮጵያ ህዝብ መንገር ለቀባሪው Aረዱት ነው። የ’Iሳት ቴልቪዥን በዚህ በውጭ Aገር የሚኖረውን Iትዮጵያዊ
ለማደንቆርና የትግል Aቅጣጫ ለማስቀየር የታቀደ ደባ መሆኑን ነው የተረዳነው። የታወቁ Iትዮጵያውያንን

on

በቴሌቪዥን ቃለመጠይቅ በማድረጋቸው ህዝባዊ ለመመስል ቢሞክሩም፤ Iሳት በማን Eንደተቋቋመ፤ በስንት ካፒታል
Eና በምን Aይነት ሁኔታ Eንደተመሰረተ ብዙ ጉድ Eናውቃለን። በቴሌቪዥን ዜናና ቃለመጠይቅ በማቅረብ ብቻ

Li

ወያኔን ሊጥለው ወይም ሊያሰወግደው የሚችል ነገር የለም።

hi
o

ድብብቆሽ በቃን Eንላለን። የግንቦት ሰባት መሪዎች ነን የሚሉት Eነ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋና Aንዳርጋቸው ጽጌ ያለፈው
የትግል ታሪካቸው Eንደሚያሳየን ለIትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ሳይሆን የሻEቢያንና የወያኔን ጥቅም ሲያስጠብቁ፤ከነ
Iሳያስ Aፈወርቂና መለስ ዜናዊ ጋር ውስኪ ሲያንጫልጡና ሲሞዳሞዱ፣ Aገር ሲያስገነጥሉ፤ የጎሳን ፖለቲካ

Et

ሲያራምዱ፤ ለውጭ መንግስታት ትEዛዝና ፍላጎት ሲንቀሳቀሱ፤ የውጭውን ተቃዋሚ ሀይል ከፋፈለውና Aዳክመው
የትግሉን Aቅጣጫ ሲያሰቀይሩ፤ በየስድት ወሩ የተለየየ የትግል ስልት ቀየርን በማለት ሲያወናብዱ፤ በገንዘብ ደካማ
ሰዎችን

በመግዛት

የፈለጉትን

ሲያደርጉ፤

በAፋቸው

ደግሞ

ጤፍ

ሲቆሉ፤

የተስፋ

ጮማ

ሲያስቆርጡን

ነው

የምናውቀው። የጎሳ ፖለቲካን ከወያኔ Eኩል የሚያራምዱ ልዩነታቸው Eነ መለስ በስልጣን ላይ ከመሆናቸው በቀር
ልዩነትም የላቸው። ግንቦት ሰባት የሚባል ድርጅት ከሰባት መሪ ነን ከሚሉ ሰዎች በቀር የድርጅት Aባል የሌለው፤
በየከተማው 10 Eና 15 የሚሆኑ ደጋፊዎች ሰብስቦ ተAምር ያወርድ ይመስል ግንቦት ሰባት!፣ በቃ!፣ በፌስ ቡክ
Aመጽ!፣ ወዘተርፈ Eያሉ በመፈክር ብቻ የሚናውዙ ደካማዎች Eና በሰው ጭንቅላት የሚመሩና የሚያስቡ ደላሎችን
ተከትሎ ግንቦት 7 ግንቦት 7 ማለት ማለት Eጅግ ደካማነትና Aላዋቂነት ነው።
Aሁን ከታወቁ በሁዋላ፤ Eነ

ደጋፊ የተባሉትን መሳሪያ Aድርገው

ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ከሌሎች Aስቀድመው ከተዘጋጁ ግለሰቦችና ክፍሎች ጋር ወደ ዳግማዊ

ሴራ Eያመሩ ይገኛሉ።

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
ወንጀለኛው ወያኔ ዳግም ተመልሶ ለመምጣት ተዘጋጅቷል
Aደገኛው የወያኔ መሪ ሆኖ Aገር ያሰገነጠለው፡ ብዙ ንጹህ Iትዮጵያውያንን በመግደል፣ በማሳሰር በማጥፋት ቀንደኛ
የነበረውና የመከላከያ ሚኒስትር ሆኖ ከ 70000 ዜጎች በላይ በኤርትራ ድንበር ላይ ያስጨረሰው ስዬ Aብርሃ ከመለስ
ጋር በነበረው ግጭት የተወሰነ Aመት Aስሮ ስለለቀቀው ብቻ ያ ሁሉ Aገር ካሃዲነቱ፣ ወገን ማስጨረሱ፣ ወንጀሉ
ተረስቶ በነብርቱካን ድርጅት በኩል ገብቶ የድርጅት መሪ ሆኖ ያረፈው ወንጀለኛ ወደ ውጭም ወጥቶ በነታማኝ
በየነና ሌሎች ጋሻ ጃግሬነት ተቀባይነት Aይኑን በጨው

Aጥቦ ለሰራው ወንጀል Eንኳን የIትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ

Aልጠይቅም ብሎ ከነደሙ ከነወንጀሉ ክራባቱን Aስሮ ሲንጎማለል የልብ ልብ ተሰማውና መሰሎቹን ሰብስቦ “ጠንካራ
ተቃዋሚ “ ተብሎ ይኸው በድጋሚ የIትዮጵያ መሪ ሊያደርጉት Eኛው ያለንበት Aሜሪካ ሀርቫርድ ዩንቭርስቲ
Eያሰለጠኑት ይገኛል። ዩንቨርስቲው ከለላ ሽፋን ሲሆን “Aልጋ Aውራሾቹ” Eያዘጋጁት ይገኛል። ለምኑ? ለዳግማዊ
ሴራ። ሰውየው ወያኔነት Aልበቃኝም Eያለ ነው። ይህ Eጅግ Aደገኛ Eባብ የሆነ ግለሰብና ቀደም ብሎ በትምህርት
ሰበብ Aሜሪካ መጥቶ ድምጹን Aጥፍቶ ከተደበቀው የወያኔው ጄኔራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ጋርም Eየዶለቱ ያለው
ስራም ወዴት Eያመሩ መሆኑን በበቂ ሁኔታ ያስረዳል። የዳግማዊ ታላቁ ሴራ መህንዲሶች መሆናቸውን መዘንጋት በሬ

om

ካራጁ መዋል ነው። መለስ ሊሄድ ስዬ ሊመጣ ነው! በAንድ ቢላዋ ሁለቴ ሊያርደን ተዘጋጅቷል። መታረድ ወይም
መታገል የና ፈንታ ነው። ምርጫውን ለEያንዳንዳችሁ Eተወዋለሁ።

.C

መጠቀሚያ መሳሪያ

ከምርጫ 97 በሁዋላ በግርግሩ በAቋራጭ በቀስተደመና በኩል ገብታ Aባል በሆነች በ21ኛ ቀኗ በዶክተር ብርሃኑ በኩል

on

ቀርባ የቅንጅት ም/ፕሬዚዳንት ለመሆን የበቃችው ብርቱካን ሚዴቅሳ፤ ከEስር ከተፈቱ በሁዋላ Aሜሪካ መጥታ ስንቱን
የዘላበደችውን ሳንረሳ፣ “ከወያኔም ላንፋታ ተጋብተናል” ብላ የቀባጠረችው Eንዳለ ሆኖ፤ ወያኔ ደግሞ Eንደገና ስላሰራት

Li

ብቻ በAለም ላይ የምትገኝ ልዩ ታጋይ ፍጥረት Aድረገው ሲክቡዋትና ሲሸልሟት የነበረችው Eርሷም Eንደ Aቶ ሰዬ
Aብርሃ “ስኮላርሺፕ Aግኝታ” ለስልጠና ከመጣች ሰነበተች። በፍላጎትዋ ይሁን ተገዳ፣ ተታላም ይሁን Aውቃ ጥሩ

hi
o

መሳሪያ መጠቀሚያ ልትሆን ከዳግማዊ ሴራ ውስጥ Aለችበት። የነጋሶና መቶ Aለቃ Aልጋ ወራሽ ሊያደርጉዋት
ሳያስቡ Aልቀረም ብዙ በሀሳብ ስትነጉድ ትታያለች። በቅርቡ ሁኜ የታዘብኩት ያንን ነው።

Et

የAባትህ ቤት ሲዘረፍ Aብረህ ዝረፍ ባዮች

በሰሜን Aሜሪካ የዚሁ የዳግማዊ ሴራ Aባል ለመሆን ዶክትሬትና ማስተርስ ዲግሪ ስላላቸው መንግስት መሆን የሚችሉ
የመሰላቸው ጥቂት Aጃቢዎችም ደፍ ደፍ ሲሉ ያታያሉ። የስደት መንግስት Eያሉም ጨዋታ ይዘዋል። Aንዳንዶቹም
በሙያቸው ተከብረው ዝነኛ Eንዳልነበሩ ሁሉ፡ በከፍተኛ የመንግስት ስራ ላይ Eንዳልነበሩ ሁሉ፡ Iትዮጵያ Aስተምራ
ስራ ሰጥታ፡ Aክብራ፡ ወግ ማEረግ ካዩ በሁዋላ፡ ዛሬ በስተርጅና ዘቅጠው ወርደው በደም ከተጨማለቁት Oነግ፡ ከነሰዬ
Aብርሃ ጎን መሰለፋቸው ብዙዎቻችንን Aሳዝኖናል። ወደፊት ስማቸውን በዝርዝር Aወጣዋለሁ። Eንደ Aቡነ ጴጥሮስ
ሰማEት መሆን ሳይሆን Eንደ Aባ ጳውሎስ መዋረድና መጋለጥ ለምን Eንደፈለጉ ባይገባኝም፡ ብዙዎቹ ያስተማሩኝ
ሀላፊዬም

የነበሩ

ሰዎች

ስለነበሩ

ስማቸውን

ከነታሪካቸው

ከማውጣቴ

በፊትና

ህዝብ

ቁሻሻ

የነካው

Eንጨት

ሳያደርጋቸው በፊት Eጃቸውን Eንዲሰበስቡ Eመክራለሁ። በተጨማሪም ለዳግማዊ ሴራ መሳካት በተለያዩ መስክ
ታዋቂ የሆኑ የኪነት ሰዎችና የሚዲያ ሰዎችን በገንዘብና በጥቅም በመያዝ ጥሩ መሳሪያ Eየሆኑላቸው ነው። Eነ ታማኝ
በየነ ከOነግ ጋር ሉጥ ሉጥ የሚሉት የሆድ ነገር ሆኖባቸው ሙሉ ስራቸው ይሄው ሆኖ የዳግማዊ ሴራ Aቀንቀኞቻና
መሳሪያዎች ሆነው Eያገለገሉ ይገኛል።

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
በሻEቢያ Aስተናጋጅነት ‘Iትዮጵያን ነጻ የሚያወጡ’
ሻEቢያ በተፈጥሮው Iትዮጵያ የምትባል Aገር Eንዳትኖር ከመጣር በቀር ምንም ሌላ ስራ የሌለው ወንጀለኛ ቡድን
ጸረ Iትዮጵያ ሀይሎችን Eያሰለጠነ Aገራችንን ሰላም ሲያሳጣ ኖሯል። ታዲያ ዛሬም ሌላው ግራ ሲያጋባንና
ሲያጃጅለን የኖረው Aንሶን በተራው ደግሞ ጄኔራል ከማል ገልቺ ከAስመራ ሆኖ “Oነግ መገንጠሉን ትቷል፣
ከIትዮጵያ ሀይሎች ጋር ለመስራት ወሰኗል” ሲል Aሜሪካ ሆነው Eልልታውን የሚያቀልጡት Eነ ብርሃኑ ነጋ ምን
ለማድረግ ነው? ለመሆኑ ከማል ገልቺ ማነው? ምንስ ነበር?

ከማል ገልቺ በደርግ ዘመንም በሚሊቴሪው ውስጥ የነበረ፣

ወያኔም ስልጣን ከያዘ በሁዋላ በዚያው የቀጠለና በወያኔ ተሾሞ ጄኔራል ሆኖ የክፍለጦር Aዛዥ ለመሆን የበቃ 15
Aመት ከወያኔ ጋር የሰራ ታማኝ ጄኔራላቸው ነበር። በ 2006 ገደማ ወያኔ በIትዮጵያና በኤርትራ ድንበር ላይ
Aስቀምጦት Aንድ ቀን መሽት ሸት ሲል በEግሩ Eየተራመደ ሄዶ ኤርትራ የገባ ሰው ነው ያውም 150 ወታደሮች ይዞ!
የወያኔን የሚሊቴሪ ሀይሉን

የሚመራው ጥብቅ ቁጥጥርና በማንኛውም ቦታ የትግራይ ተወላጅ የሆነ ሰው ከላይ

በማስቀመጥ መሆኑ ድፍን Aለም ያውቀዋል። የከማል ገልቺ ወደ Aስመራ Aልጋ በAልጋ መንገድ ግን የሚደንቅ ነው!
Eንዴት ሊሆን ቻለ? ተብሎ ሲመረመር በተቀነባበር መንገድ ሚሽን ተሰጥቶት የገባ መሆኑ ሲታወቅ ዛሬ Eነብርሃኑ

om

ነጋ Oነግ ለፈፀመው ጄኖሳይድ ተጠያቂ Eንዳይሆን መከላከያ ሽፋን ሆነው Oነግን ወደIትዮጵያዊነት መለስን
ይሉናል። የIትዮጵያ ህዝብ Oነግን በተገንጣይ ድርጅትነትና በወንጀለኛነት ነው የሚያውቀው። Oነግ በጄኖሳይድ
ተጠያቂ በመሆኑ፤ ከወያኔ ጋር ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ለፈጸማቸው ወንጀሎች ለፍርድ መቅረብ Aለበት ነው። Eነ
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Aሊ ሀሰን የOሮሚያ ፕሬዚዳንት በነበረበት ጊዜ፤ በAርባ ጉጉ፤ በበደኖ፤ በAርሲ፤ በወለጋ፤ በሀረር ለተጨፈጨፉት
ወገኖቻችን ሰይጠየቅ ቆይቶ ነገ ደግሞ ከAትላንታ ተመልሶ ሊገዛን ሲሞክር ምን ይባላል?

ህዝብ Aንቅሮ የተፋውን ተዳክሞና ተበታትኖ ሞቶ የነበረውን Oነግ Eነ

on

Eንጂ የወንጀለኞች መደበቂያ Aይደለም።

የOሮሞ ህዝብ Iትዮጵያዊ

ብርሃኑ ነጋ Eስትንፋስ ዘርተውበትና ጉሉኮስ ምግብ ሆነው ለማቆየት

የፈለጉበት ዋናው ምክንያት ለዳግማዊ ታላቁ

Li

ሴራ ዝግጅት ማሟያ Aንዱ ክፍል ስለሆነ ነው። Oነግ የሻEቢያ ውልድ ተኮትኩቶ ያደገው በሻEቢያ፤ መደበቂያው

hi
o

ሻEቢያ መንደርደሪያው ሻEቢያ ድጋሚ Aገር Eንዲያጠፋ Eድል Aንሰጠውም።

Et

ፍየል ከመድረሷ ቅጠል መበጠሷ

ቀድሞ ዩኒቲ ኮሌጅ ቀጥሎም ዩኒቲ ዩንቨርስቲ ባለቤት የነበረው ዶ/ር ፍስሀ Eሸቱ ወያኔ Eንደገባ Aገር ቤት ገብቶ
ከወያኔ ጋር ሲሰራ ቆይቶ በቅርቡ “Aላሰራ Aሉኝ” ብሎ ለሼህ Aላሙዲን ዩንቨርስቲውን ሸጦ Aሜሪካ በገባ በጥቂት
ጊዜ ውስጥ “ጸረ መለስ” ሆኛለሁ Eና መለስን በጥቂት ወራቶች ውስጥ ማውረድ Aለብን ብሎ የስደት መንግስት
Aይነት Aወቃቀር ያለው የሽግግር ካውንስል Aቋቁመናል Eና ተከተሉኝ የሚለው ሰው Eጅግ ያስቃል። ስንቱ
ሲያሞኘን ኖረናልና ላንተስ “ፍየል ከመድረሷ ቅጠል መበጠሷ” ብለን ከመተረት በቀር ሌላም Aንልህ። ምነው Aንደኛ
ክፍል የነበረ ህጻን Aንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን Aጠናቆ ዩንቨርስቲ Eስኪጨርስ ድረስ የሚፈጀውን ጊዜ Aህል
የመለስ መውረድ Aልታየህም ነበር? ዛሬ ከምን ታየህ?

Aዲስ ፊት ለመቀየር ነው?ዶ/ር ፍስሃ Eሸቱ የዳግማዊ ታላቁ

ሴራ Aካል መሆኑን በችኮላ Aረጋግጧል።

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
ዳግማዊ ታላቁ ሴራ ምንድነው?
በAጭሩ ዳግማዊ ታላቁ ሴራ ማለት መለስ ዜናዊን በሌላ ስምና መልክ በAዳዲስ ወሮበሎችና ወንጀለኛ ድርጅቶች
ለመተካት” Eና መለስ ዜናዊን በፈጸመው ወንጀል ሳይጠየቅ በሰላም ሹልክ ብሎ ሄዶ የዘረፈውን ሀብት Eየበላ
ሲንደላቀቅ Eነዚህ ‘ተቃዋሚ ነን”’ ብለው የተሰባሰቡት ግለሰቦችና ቡድኖች በIትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ ተቀምጠው
የወያኔን የጎሳ Aገዛዝ ስልት Eንዳለ ሆኖ Eንዲያውም በማጠናከር ከህዝበ ድጋፍ ለማግኘት ደግሞ Aንዳንድ ለውጦችን
Aደረግን በማለት Aገራችንን በውጭ ባለሀብቶች Eያስበዘበዙ ሌላ ሀያና ሰላሳ የጥፋት ዘመን ለማምጣት ነው።

ሀቀኛ

ተቃዋሚ ድርጅቶችና Aገር ወዳዱ ክፍል ተረስቶና ጠፍቶ፤ የነOነግ፡ ግንቦት ሰባትና ከየብሄረሰቡ Aንድና ሁለት ሰው
ያሉት ስብስቦች “የሽግግር መንግስት ተመሰረተ” ተብሎ “ተቃዋሚው ክፍል” ስልጣን ያዘ ለማሰኘት ነው ይህ ሁሉ
ደባና ሴራ! በተለይ ምሁር የተባሉት Aንዳንድ ታዋቂ ሰዎች ለስልጣን ካላቸው ጉጉት ይሁን ለጥቅም ተገዝተው የዚሁ
Aካል ተባባሪ መሆናቸው Eጅግ Aሳፋሪና የወንጀለኛ ድርጅቶችና ግለሰቦች ሽፋን ከለላ መሆናቸው Eንቆቅልሽ ነው
Aሊያም በውጭ መንግስት ፔይሮል ውስጥ ነበሬ ማለት ነው Eስከዛሬ።

ስም ዝርዝራቸውን ከነተግባራቸው ወደፊት

om

ከማጋለጥ Aልቀርምና ተሳስተው ከሆነ ለመታረሚያ ጥቂት ቀናቶችን Eታገሳለሁ። ከዚያ ባሻገር ግን ይህን “ወያኔ
ቁጥር ሁለት” የሆነውን ሴራ ሁሉም Iትዮጵያዊ ተገንዝቦ በጋራ Eንደሚያከሽፈው Aልጠራጠርም። ለAንዳንድ ሰዎች
ደህንነት ሲባል ብዙ ሚስጥሮችን ይፋ ከማድረግ የተቆጠብኩ ሲሆን፤ ወደፊት ግን Eንደ Aሜሪካኑ ዊክሊክስ ይፋ

.C

ይሆናል። ይጋለጣሉ።

Iትዮጵያዊ መንግስት በIትዮጵያ ህዝብ ድምጽና ፍላጎት ምርጫና ድጋፍ የሚመሰረት Eንጂ፤ ዶክተር ነኝ፣

on

ማስተርስ ዲግሪ Aለኝ ወይም በዚህ ድርጅት ይህን ያህል Aመት ታግያለሁና መሪ Eሆናለሁ ተብሎ በውጭ Aገር
መንግስት ድጋፍና ቡራኬ የሚመሰረት Aይደለም፡፤ይህ በIትዮጵያ ህዝብ ላይ ትልቅ ደባ፡ ትልቅ ሴራ መሸረብ ነው።

Li

የIትዮጵያን ህዝብ መናቅ ማዋረድ ነው፤፡ የIትዮጵያ ህዝብ Aዲስ ወሮበሎችና ወንጀለኞች የሚሸከምበት ጫንቃ
የለውምና፡ በIትዮጵያም ጉዳይ ወሳኙ ህዝባችን Eንጂ Eንደ 91 ዓ/ም በኸርማን ኮህን ወያኔና Oነግን “ወደፊት”

hi
o

የተባለው ዓይነት ድራማ ዛሬም ሊደገም ነውና፡ ዳግማዊ ታላቁን ሴራ ማክሸፍ የሀቀኛ Iትዮጵያውያን Aጣዳፊ
ተግባርና ርብርቦሽ መሆን Aለበት። Eንደሚከሽፍም ምንም ጥርጥር የለውም። Aንድ

Iትዮጵያ፡ Aንድ

Et

ሰንደቅዓላማ፡ Aንድ ህዝብ!
ዳግማዊ ታላቁ ሴራ ይከሽፋል!
ድል ለIትዮጵያ ህዝብ!
ማርች 8 ቀን 2012
ዋሽንግተን ዲሲ

Ethiopia Will Prevail!

