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የአሳ ጎርጓሪው ደረጀ ሃብተወልድ ጉድ! 
 

የአማራውን ንቅናቄ ለማወክ  ከተመደቡት አድርባዮች አንዱ ደረጀ ሃብተውልድ ስለመሆኑ 

ስራው እየመሰከረ ነው   የራሱን ማንነት ደብቆ ስለ ሌሎች የሚያወራ ግብዝ    ይህ ሰው 

ዝም ሲባል ግዜ ብዙ ተንቀለቀለ    

 

"ጅብ በማያውቁት ሃገር ሄዶ ቁርበት አን ልኝ ይላል " አሉ አበው  አያ 

ጅቦ  በማይታወቅበት ሳይሆን ሚታወቅበት ሃገር ሄዶ ቁርበት ሲ ይቅ ደግሞ በ ም 

ይደንቃል    ከአይነ ስባቸው ያለውን ቆሻሻ ሳያነሱ  የሌላውን ጉድ  ለመ ረግ የሚዳዱ 

ግብዞች እጅግ አይመቹኝም  ይህን ከማድረግ ይልቅ ዝቅ ብለው - ድምጽ አ ተው - 

ረንጆቹ እንደሚሉት at low profile ቢቀመ  ይበጃቸው ነበር  እምቢኝ! አሻ ረኝ 

ብለው እንደ እብድ ተኩላ ከተቅበዘበዙና እንደልባቸው በመወራገ  ከሞከሩ ግን "አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወ ል" ነውና ነገሩ 

በመጀመርያ የሚ ው የራሳቸው ጉድ ይሆናል   የዚህን አድርባይ ሰው ጉድ ከመዘርዘሬ በ ት እንደወትሮው ባለ ው 
ሳምንት የለ ውን እንመልከት  የዚህን ሰው ጉድ በደንብ እያወቅን ዝምታን በመረ ን ቁ ር ምላሱ እየረዘመ መ  

 

የግንቦት ሰባት "ጋዜ ኛ" ደረጀ ሃብተወልድ "ዝም አልልም!" ሲል በ ስ ቡክ ገ  ላይ ያሰ ረውን ጽሁ  አየነው   ጽሁ  

አያሌው መንበር በሚባል የቀድሞ የወያኔ አገልጋይ "ጋዜ ኛ" ላይ ያነ ረ ነበር  "(አያሌው መንበር) በአማራ መገናኛ 
ብዙሀን ኤጄንሲና በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ውስ  ይሠራ የነበረ ሲሆን  ወደ አሜሪካ ያቀናውም ተሰዶ ሳይሆን ዲቪ ደርሶት 
ነው  ምናልባት ሀገር ከለቀቀ በኋላ ሀሳቡን ለው  ከሆነ ቀደም ሲል በአማራ መገናኛ ብዙሀንም ሆነ በኢዜአ መሥራቱ 

ሊያስኮንነው አይገባም ብለን ብቅና እንዳንቆምለት  ልጁ አሜሪካ የገባው ከOctober 15, 2014 በ ት ነው " ይልና ይህ 

ግለሰብ   የአማራ አክቲቪስት ነኝ  የሚል  ከጻ ቸው ነገሮች ውስ  አንዳንዶቹን አስ ሯል  ይህንን በማድረጉም  ክ ኛ 

ይኮንነዋል  መኮነኑ ላይ ቅሬታ የለኝም  በእርግ  ስለ ልጁ ብዙ ያውቃል -  ምናልባትም ከልጁ ጋር አብረው ሰርተው ሊሆን 

ይችላል   ቅሬታዬ እና ያቄዬ ደረጀ ሃብተወልድስ ይህንን ለማለት የሞራል ስል ኑ አለው ወይ? የሚለው ላይ ነው  ይህንን 
የም ይቅበት ምክንያት አለኝ  ደረጀ ሃብተወልድ በዋልታ የወያኔ አገልጋይ በነበረ ግዜ በነጻው ፕሬስ ጋዜ ኞች ላይ እጅግ 
ዘግናኝ ነገሮችን ጽሟል  

 

ልብ በሉ! እነ በረከት ስምኦን ደረጀ ሃብተወልድን ከኮምቦልቻ (ወሎ) ወደ አዲስ አበባ ሲያዘውሩት በህወሃቱ ዋልታ 

የኢን ርሜሽን ማዕከል ተቀ ሮ የፕሮፓጋንዳቸው አካል እንዲሆን ነበር   ደረጀ ሃብተወልድ በዋልታ እና በወያኔ የፕሮፓጋንዳ 
ተቋማት ተቀ ሮ በታማኝነት ለረጅም አመታት አገልግሏል  ይህ ሰው የብአዴን አባል ስለመሆኑ ግን ከወሬ ባሻገር የአባልነት 

ካርዱን አላየንም   በስራው ግን ከአባል በላይ ነበር  ወያኔ ጉያ እያለ ታማኝነቱንም ከአባላቱ በላይ አሳይቷል   ይህንን እሱም 

አይክደውም  በኢሳት ውስ  ያሉ ባልደረቦቹም አይክዱትም   እነ ሲሳይ አጌና በዚያን ወቅት በግሉ ፕሬስ ውስ  ሆነው ይህ 

አድርባይ ምን ያደርግ እንደነበር እያወቁ ዝም ማለታቸው ግን አሁንም ይገርማል   

 

"ነጻው ፕሬስ መ ት አለበት" ብሎ በአደባባይ ከመናገር አል  እንዴት መ ት እንዳለበት ከህወሃት ከድሬዎች ጋር 
ሲመክር የነበረ ሰው ስለመሆኑ ሁሉም ያውቀዋል  በትክክል እንደማስታውሰው እነ አቶ ክ ሌ ሙላት እና ሃብታሙ አሰ  
የነጻው ፕሬስ አመራር አባላት በነበሩ ግዜ ከህወሃት ካድሬዎች ይደርስባቸው የነበረው ልሚያ ቀላል አልነበረም  ደረጀ 

ሃብተወልድን በደንብ የማስታውሰው ያን ጊዜ ነው  በኢ.ቲ.ቪ ሳይቀር ቀርቦ ይናገር የነበረው ረ-ፕሬስ ንግግር ጽሞ 
ከአእምሮዬ አይ ም  

 
ይህን ሰው ከልደቱ አያሌው ጋር የሚያመሳስለው ብዙ ነገር  ሁለቱም አደገኛ ከሃዲዎች ናቸው  ሁለቱም አደገኛ አድርባዮች 

ናቸው  ሁለቱም አደገኛ ተንሸራታቾች ናቸው  የቅንጅት ግርገር ሲጀመር ደረጀ ሃብተወልድ - ልክ እንደ ልደቱ ወደ ነጻው 

ፕሬስ ጎራ ገባ   
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ደረጀ ሃብተወልድ በምርጫ 97 ሰሞን የአውራምባው ዳዊት ከበደ ወደ ሃዳር ጋዜ  ያመ ው  ከዚያ ከነ ው ፕሬስ 
ጋዜ ኞች እና የቅንጅት አመራሮች ጋር አብሮ ታሰረ  ከዚያ ከነዳዊት ከበደ ጋር ቀድሞ ተ ታ  ከዚያ በኬንያ በኩል ሆላንድ 

ገባ   ዛሬ ዳዊት ከበደ ፕሮፓጋንዳውን በአውራምባ ታይምስ ከአዲስ አበባ እየሰራ ነው  ደረጀ ሃብተወልድ ደግሞ በኢሳት 

ውስ  ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ነው  የሚሰራው ስራ የጋዜ ኝነትን ክብር የሚያጎድ  መሆኑ ብቻ አይደለም   እነሱ አለወቁት 

ይሆናል እንጂ የዚህ አድርባይ ሰው ስራ ግንቦት ሰባት / ኢሳት ስም የበለ  እያጎደ ው መ ቷል   

 
አድርባዮች ለሆዳቸው ሲሉ ውደሳ እና ሙገሳ ያደርጋሉ  በነጻ ሜድያ ስም እንቀሳቀሳለሁ እያል እየተገዘተ ያለው ኢሳት ውስ  

ገብቶ -  "ብርሃኑ ነጋ ጫካ የገባው ስል ን ልጎ ነው ይሉታል  ከሆነም ደግ አደረገ " እያለ ሚያሞግስ ጋዜ ኛ ሳይሆን 
ፕሮፓጋንዲስት ነው  ዋልታም ያስለመደው ይህንኑ ነው  ደረጀ ዛሬ የግንቦት ሰባት ሰው ስለሆነ ማንም አይናገረውም  
ወይንም የወያኔነቱ ስራ አይነገርበትም  ዛሬ ለኢሳት ስለሚሰራ ያለ ው ኃ አቱ ሁሉ ታ ቦ ብፅ  ወቅዱስ ሆኗል  ይሁን  

ግን አይኑን በጨው አ ቦ "በመስተዋት ቤት ያለ ሰው እንዴት ቀድሞ ድንጋይ ይወረውራል? አንድ ዐይን እንዴት በአ ር 

ልጫዎት ይላል? አዎ  እንደ አያሌው መንበር ያሉ በትግልና በነጻ አው  ስም ተመሣስለው የገቡ አረሞች መነቀል ወይም 

በራሱ ድርጅት ቋንቋ ተሀድሶ  ማግኘት አለባቸው " ብሏል አቶ ደረጀ   እሱስ ተሃድሶ ገብቶ ይሆን? ወይንስ ተሃድሶ ማለት 

የግንቦት ሰባት አባል መሆን ነው? ደረጀ ደ ርም ነው  በዚያው በ ስ ቡክ ገ  "እንዲህ ያለውን ሀገራዊ ሻ ር እየሰማን ግን 

ዝም አንልም!" ብሎናል   

 

የግንቦት ሰባት እና የኢሳት ሰዎች ይህ ፕሮፓጋንዲስታቸው ሲቸከችክ ላይክ ያደርጉለታል   ሁኔታው የነሱው አቋምም 

ይመስላል  ቀድሞ የወያኔ የነበሩ አሁን በኢሳት ግንቦትን የሚያገለግሉ እነ ኤርሚያስ ለገሰ  ጁነዲን ሳዶ  ሌን  ለታ... ወዘተ 

የመሰሉትን ሰዎች በጀርባቸው አዝለው እየዞሩ  በሌሎች ላይ ስብእናን የሚነካ ስም ማ ት  "ካራክተር አሳስኔሽን" መጀመር 

ራሱ እጅግ ደካማነት ነው    

 

አድርባይነትም  መ ን አለው   የኢሳቱ ደረጀ ሃብተወልድ ማጎብደድ ግን ራ ነካ   እነ ብርሃኑ ነጋስ ቢሆኑ እንደዚህ አይነት 

የከረ  አድርባይ አስቀምተው  የወያኔን  ጋዜ ኞች  ለመቃውምስ ምን ሞራል ይኖራቸዋል?  

 

ዳግም ነኝ  የኢሳት እና የግንቦት ሰባት ደጋ  ነበርኩ  አሁን ግን በድርጅቱ ስራ አ ርኩ! 


