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ይህንን ትንሽ ፅሁፍ ለመፃፍ ያነሳሳኝ ይህ ባንዳ አዲስ ድምጽ ራድዮ ባለቤት ያስተላለፈው የነፍሰ ገዳይ ወያኔን 
ቃለምልልስ እና የወያኔው ገብሩ አሥራት ዋና ጉዳይ አስፈፃሚ ለመሆን ሲፍጨረጨር ቅማንቴው አበበ በለው አሳፍሮኝ 
ነው:: 
 
የወያኔ መሪዎች እነ ገብሩ አስራትና ጓደኞቻቸው ኢትዮጵያን እንዴት ሲያጠፏት እንደነበር ለደነዘዘው ትውልድ 
አለአንዳች ሕፍረት በአደባባይ ቆመው ለመታየት እንዲችሉ የቀጠሯቸው ሰዎች ሰፊ ማስታወቂያ እያደረጉላቸው ነው:: 
ከሰሞኑ በሰሜን አሜሪካ ወያኔው ገብሩ አስራት የፃፈውን መፅሐፍ ለማስተዋወቅ ሃላፊነቱን የወሰደው ቅማንቴው 
ባንዳው አበበ በለው በራዲዮኑ ጥሪ አስተላልፎል:: 
 
በጥሪው ላይ የጎጠኛው መሐንዲሱ ኢትዮጵያን ለዚህ መከራ እንዴት እንዳደረጋትና ሳያጠናቅቅ  የተጨናገፈበትን 
እርኩስ አስተሳሰቡን በመፅሐፍ መልክ ማውጣቱን የምስራች ያለው ቅማንቴው አበበ በለው የገበያ ማስታወቂያ 
አድርጎለታል:: እነ አበበ በለው የስነልቦና ተጠቂ ያደረጋቸው የንዋይ ፍቅር ሊሆን  ይችላል:: የዚህን ነፍሰ ገዳይ መፅሐፍ 
በድግስ መልክ ለማስተዋወቅ ጥሪ ማስተላለፉ የጎረሰው ዶላር ስለሚያስለፈልፈው ነው:፡ 
 
እነ ገብሩ አስራት የሞራል ብቃት አላቸው ብላችሁ የምታጅቡ የዘመኑ ባንዳዎች የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላቶች ናችሁ:: 
ኢትዮጵያን ለማጥፋት በኢትዮጵያዊያን ሬሳ ላይ የተረማመደው የጎጠኞች መሐንዲሱ ገብሩ አስራትን  ማቀፋቸው 
አሳፋሪ ነው:: ለገዢዎች ማጎብደድ የዚህ ትውልድ ባህል እንዲሆን የሚሰብኩ የዲያስፖራው ባንዳዎች መረገም 
አለባቸው:: የገብሩ አሥራት መፅሐፍ በደም ቀለም የተፃፈ ነው:: ኤርሚያስ ለገሠ ለእሳት፣ ገብሩ አሥራት ለቅማንቴው 
አበበ በለው ራዲዮ በሚለግሱት ስጦታ መወዳጀታቸው ኢትዮጵያዊው ያፍርባቸዋል:: ከኢትዮጵያ ወደ ውጩ 
መንሸራሸር የቀናቸው መስራች የሕወሐት መሪም ሆነ ካድሬ ሚንስትሮቻቸውን ተቀባይና አስተናጋጅ ማግኘታቸው 
እጅጉን በምሬት ያበሳጨናል:: እንደው ዓይን ካወጡበት ቃለምልልስ ስዪ አብርሃ ከሃዲው ባንዳ አበበ በለው ላንቃው 
እስኪፋጭ ያስተናገደው ትዝ ይሏል:: 
 
የትግሬ መንግስት ፕሬዘዳንት በመባል ይጠራ የነበረው ገብሩ አሥራት ኢትዮጵያ ላለችበት ችግር ዋና መሐንዲስ  ሆኖ 
የሰራ፣ በነፍስ ማጥፋት የምንፋረደው ወንጀለኛ ነው:: ገብሩ አሥራት ሰቅሎ ላፈረጠው ሕወሐት ውስጥ ለውስጥ 
የሚሰራ  ጎጠኛ ነው:: ቅማንቴው አበበ በለው ይህን ነፍሰ ገዳይ እግርና ጫማውን መሳሙ አሳፋሪ ነው:: ኢትዮጵያዊው 
በሞላ በነዚህ ባንዳዎች አፍሮ በአበበ በለው የመድረክ ተዋንያዊነት አሻሻጭ ደላላነት የሚቀርበውን መሰናዶ መቃወም 
ይኖርበታል:: በስፍራውም መገኘት የለበትም:: 
 
ዛሬም እነዚሁ ራድዮ ቲቪ አለን የሚሉት ዲሲ ላይ የሕወሐት መሪዎችንና ካድሬ ሚንስትሮቻቸውን ኢትዮጵያን 
የገደሏትን አዝለው ይዞራሉ:: የዘመኑ ብልጥ ባንዳው ኤርሚያስ ለገሠ ጥቅም በሚያጐርሷቸው ታግዘው በሰው ፊት 
እንዲታዩ ማድረጉ የአገር ውርደት መሆኑን ተረድታችሁ የበኩላችሁን አድርጉ:: ይህ ቅማንቱ አበበ በለው በፀረ አማራነቱ 
በግልጽ የሚታወቅ ሲሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊያን ሊጠነቀቀው ይገባል:: 
 
በቅርብ ጊዜ የቅማንት ተወላጆች ወያኔ እንዴት አማራውን እንደሚያሰቃይ ቴሌ ኮንፍረንስ አድርገው ወያኔን በመቃወም 
የአቋም መግለጫ ማውጣታቸው የቅርብ ትዝታ ነው:: 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                             ሞት ለባንዳ 
በሪሁን አሰፋ ከዲሲ 


