
በኮሮና ስም የቀሲስ ዘበነ ለማ መስቀል እያሳየ የዘረፋ እቅድ ግንባር ቀደምትነት በቬጋስ ከሸፈ። 

 

ከላስ ቬጋስ ኢትዮጵያውያን ። 

በጁን 23 , 2020 (EC) በላስቬጋ የእትዮጲያውያን ኮሚኒቲ እና በአምባሳደር ፍፁም አራጋ እና በሎሳንጀለስ ቆንፅላ ፅህፈት 

ቤት አቶ ሙክታር አስተባባሪነት ቴሌ ኮንፍረንሱን አጫፋሪ ም/መቶ አለቃ መስፍን ከበደ ሲሆኑ ህዝቡን ከሁሉም የበለጠ 

ያሳዘነው የተለመዱት ግንቦት 7 አሰልጥኖ ህብረተሰባችን ጫንቃ ላይ በላስ ቬጋስ ተቀምጦ ከመጣው ጋር ለገንዘብ በመለጠፍ 
እየከፋፈለን ያለው የመቶ አለቃ መስፍን ወይም በተመሳሳይ ሻጥር በዚህ መልክ ይመጣሉ የሚሉት ሌላ፡ የሚያቀርቧቸው ሌላ፡ 
እየሆነብን ያስቸገርን የኢትዮጲያ ኮሚኒቲ በላስ ቬጋስ ሲሆን ነገር ግን የኢትዮጲያ ህብረተሰብን በላስ ቬጋስ ያሳዘነው በፓስትሩ 
ላይ እንደምታዩት የተጻፈው ቄሲስ ዘበነ ይመጣል ተብለን ነው። የሚመጣበትም መክኒያት ስለኮሮና ቫይረስ አስመልክቶ 

በመባላችን ምን መድሃኒት ተገኝቶ ይሆን እሱ ስለኮቪድ19 ሊያነጋግረን የሚመጣው ብለን በሰዓቱ በስቴሌኮንፍራንሱ ገባን። 

ጥቂት ቆይቶ በሱ ተጀምሮ በሱ የሚያልቅ የመሰለን ስብሰባ እንኳን ስለቪድ19 እንዳሰብነው ሳይሆን እምባሳደሩ ብፍጹም አረጋ 
ከዲሲ። ሙክታር ከሎስ እንጀለስ በምክትል መቶ አለቃው እጃቢነት ፡ እየተናገሩ ፡ ዘበነ በሉ ገንዘብ አዋጡ ለዚህ ነው 
የተፈለጋችሁት አለን። አምባሳደሩ ደግሞ በቦስተን ሰባ እምስትሺ ዶላር ተዋጥትዋል እናንተማ ደብል ነው የሚጠበቅባችሁ 
ብሎ ምናለፋችሁ ዘበነም ከቄስነቱ የወጣ የጠጅ ቤት ቀጂ ይመስል ፡ ዶላር አዋጡ እያለን ወተወተን። በጣም ተናደን፡ ለምን 

ድብብቆሽ አስፈለገ? ዘበነ ስለ ኮሮና ቫይረስ ይመጣል ተብሎ መጀመሪያውኑ ለምን ለገንዝብ እንደምንፈለግ አልተነገረንም? 
በጣም አዘንን። 

የኢትዮጲያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብልን እንጂ የሄድነው ዘበነማ አጭበርባሪ መሆኑን በእርግጠኝነት ሳናውቅ ቀርተን 
አይደለም። ቀሲስ ዘበነ ለማ የተባለው ለያዘው መስቀል እንኳን ክብር የሌለው ከዘራፊዎች ጋር ተባብሮ በኮሮና ቫይርስ ስም 
መስመር ዘርግተው በአሜሪካን የተለያዩ ከተሞች የቴሌኮንፍራንስ እያደረጉ ዘበን ፊት ፊት ፡ ከኋላው የኢትዮጲያን ሕዝብ በገፍ 
እያፈናቀሉ በተለይም አማራውን መቆሚያ መቀመጫ አሳጥተው በባስ እያሳፈሩ ከአዲስ አበባ ያባረሩት ላሉት ለአብይ እና 
ተቀጣሪዎቹ መሸፈኛ ሆኖ ይህን ወገኑን ወዳድ ኢትዮጲያዊ በውጭ ነዋሪውን ፡ አሁንም መስቀል በያዘ በዚህ ወንበዴ 
አማካኝነት የተዘረጋውን ሰንሰለት ዘርግቶ ሊበሉን ሲሉ ፡ በላስቬጋስ ጀግና ወገን አፍቃሪ አማካኝነት አላማቸው ከሽፎል። 
አሁንም ይህ ካምፓይን በተለያዩ የአሜሪካና አውሮፓ ሰለሚደረግ ነቅተን በያካባቢያችን መጠበቅና ማክሸፍ አለብን ። ከዘበነ 
ጋር የሚሰራ ማንኛውም የኢትዮጲያ ኮሚኒቲ ካለ መወገዝ ይኖርበታል አያጭበርብሩን።  

በቅርቡም ለአባይ እንዲሁም ለጣና እያሉ ሌላ የዘረፋ ስልት እንደተዘረጋ ቀድማችሁ እንድታውቁት እናሳስባለን ። ይህ ሁሉ 
የባለተረኞቹ የዘረፋ ስልት ነው ሁላችንንም በቴሌኮንፍራንሱ የተገኘንውን አገር ወዳድ ህዝቡን ያሳዘነው ፡ ቀሲስ ዘበነ ለማ 
በኮንፍረንሱ ላይ ቤተክርስቲያኖችም ከቅዳሴ በሆላ ለአምልኮ የመጣውን በተለያየ መልክ መሰብሰብ እንዲጀምሩና ለወገን 
መድረስ የቤተክርስቲያን ግዴታ እንደሆነና እንዳስተባበረ ተናግሯል ። መስቀል ይዞ ክህደት ቀሲስ ዘበነ ለማ  የሚያስበው 
ከተሰበሰበው ገንዘብ የሚያገኘውን በፐርሰንት እንጂ ገንዘብ ሰብስቦ መንግስት ካዝና ማስገባት ምኑም አይደለም ለሱ ሀገር 
ውስጥ ስላለው ንግድ እንጂ። ለያዘው መስቀል ክብር የሌለው ሰው መሆኑን አውቃችሁ በሄደበት ቦታ ሁሉ ቃሉን ለምትሰሙ 
ማን መሆኑን እንድትረዱልን እናሳስባለን። ግንቦት ሰባት ዲያስፖራን ገፈፈ በፓለቲክ ስም፡ በአባይ ፡በኮሮና ስም በቅርብ፡፡ 
ታማኝም እንደተለመደው ፊት ፊት ሮጠ ለፐርሰንቱ። ለዚሁም ብርሃኑ ወደ አሜሪካን ደርሶ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰበት አንዱ 
ጉዳይ ይሄው ነው። ወያኔ ዘረፈ ። ዛሬ ደግሞ በኮሮና ስም ተረኛ ዘበነ በኮሚሽን እንደታማኝ የሚሰራው ለዘረፋ ፊት ፊት 
በአብይ አህመድ ገንዘብ ሰብሳቢዎች ዘበነን ይዘው ተነሳስተዋል ሞት ለዘራፊ አስመሳይ አገር ሻጭ ወንበዴዎች። 

  ለህዝቧ ሲነጋ ዘራፊ ለፍርድ ይቀርባል 

  ድል ለኢትዮጲያ ህዝብ። 

 

 



 



  

 


