
 
ወይ ጋሽ ደቤ !!!!! 
 
Aኬልዳማን ባየሁ ማግስት ስለ ጋሽ ደቤ መናገር የፈለኩኝ ቢሆንም Aለማለቴን ግን Aሁን ነው የወደድኩት፤ ምክንያቱም Eኔም 
፤ጋሽ ደቤም ስሜት ውስጥ ሆነን(Eንዳመጣልን) የምንለው፤ነገር፤ ለህዳሲውም ግድብ ይሁን …………ለIንዱስትሪው(Eርሻ) መርህ 
ስትራቴጂያችን ጠቃሚ ስለማይሁን፤                                 
 
Aኬልዳማን ለተመለከተ ማንኛውም Iትዮጲያዊ የተደበላለቀ ስሜት መፈጠሩ ተገቢም ተፈጥሮAዊም ይመስለኛል፤፤ Aንድም፤ 
የተለመደው የAቶ በረከት ስራ ሳይሆን Eንደማይቀር ገምቶ ችላ ብሎ ማለፍ ፤ተስፋዬ ገ/Aብ Eንደሚለን ከሆነማ ፤የቅንድቡ ያማረ፤  
ለAቶ መለስ የተዜመውን የሰለሞን ተካልኝ ዘፈን Eንኳ ገጣሚና ደራሲ፤ Aቶ በረከት ስምOን Eንደሚሆኑ ሳይንሳዊ መላምቱን 
Aሰቀምጣል፤፤ በ21 ክ/ዘመን በAለማችን ለቅንድባቸው ማማር የተዘፈነላች መሪም ብሎዋቸዋል፤፤  
 
ሁለተኛው ደግሞ የፕሮፌሰር መስፍንን የማሪያም መንገድ ተከትዬ ነው ተብሎ ፤ ወይንም Eውነቱን ተናግሮ የመሹበት ማደር 
የተባለውን ተረት ወስዶ…….. ያለ፤ የሌለውን ተናግሮ ከEስር መውጣት፤ ሌላኛው ቴክኒክ ነው፤፤ ለEኔ ሁለቱም ለህዳሲያዊዋ 
Iትዬጲያ (በደርግ Aባባል ደግሞ  ፤ ለAዲሲቷ Iትዮጲያ)  የኪሳራ ድራማዎች ናቸው፤፤  
 
ለፌስ ቡክ ዘወትር ተጠቃሚዎች የጋሽ ደቤን ተጠርጥሮ Eስር መግባትም ይሁን መውጣት በፍጥነት ያበሰረን Eውቁ የ ሲፒጄ 
ተሸላሚ፤ የAውራምባው ስደተኛ ዳዊት ከበደ መሆኑን Aስታውሳለሁ፤፤ Aብዛኛዎቻችን የቀድሞ ስርAት ናፋቂዎችና የቅንጅት 
ርዝራዦች፤ ተብለን የምንታወቀው፤ የፌስ ቡክ ፕሮፋይል ፎቶዎቻችንን በቅፅበት በጋሽ ደቤ ይለቀቅ (Free Debebe)   በሚሉ 
መልEክቶች ማስዋባችንን Aስታውሳለሁ፤፤ Aብዛኛዎቻችንም ጋሽ ደቤ ያለውን ስብEና ለማጉላትም ይሁን በየዋህነት ፤ ሻፍት Iን 
Aፍሪካ በተባለው ታዋቂ ፊልም ላይ ያበረከተውን ድርሻ፤ በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ ስለተከማቹት የመፃኅፍት ብዛት፤ በቀዳማዊ ንጉሰ 
ነገስት ኃይለ ስላሴ በዓለ ውርደት (ሲወርዱ) መገኘቱን ፤ በቀድሞ ቅንጅት Aመፅ ማረሚያ ቤት ጋሽ ደቤ Eየታረመ በነበረበት ወቅት 
የፃፈውን መፅሀፉን ለማውጣት የተጠቀመበትን ታክቲክና ቴክኒክ Eያደነቅን …………………….ብቻ የጋሽ ደቤ ገድል የቀረን ያለ 
Eስከማይመስል ድረስ ስንፖተልክ መቆየታችን የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ሆኖ Aልፏል፤፤  
 
ፕሮፊሰር መስፍንም EንደEኛው ከተሸወዱት Aንዱ Eንደነበሩ በሚያሳብቅ መልኩ ፤Eኔ ደበበን Aውቀዋለሁ Eንደዚህ Aይነት ነገር 
ውስጥ ይገባል የሚል Eምነት የለኝም፤ ብለው ነበረ፤፤ ፕሮፌሰርም፤ Eኛም (የፌስቡክ Aብዬተኞች) ተሳስተናል፤ ስህተታችን 
የተለያየ ቢሆንም፤፤ ፕሮፌሰር፤ ደበበን Aለማወቃቸው ሲሆን ፤ Eኛ ደግሞ ጋሽ ደቤ Eንደዛ ቡና Eየጠጣ ፤ ያለ፤ የሊለውን 
ተናግሮ፤ የቀድሞ ስርዓት ናፋቂዎችን ስልትና ሰንሰለት Eንደዛ ባለ መልኩ ያጋልጣል ብለን Aለማመናችን ይመስለኛል፤፤ 
 
 
በጥንቷ ግሪክ ባሪያዎች ከፍተኛ የምርመራ Eንግልት Eንደሚደርስባቸው ታሪክ ፅፏል፤ በመሆኑም ባሪያዎቹ የሚሰጡት የምርመራ 
ቃል(ውጤት) ተAማኒነት Aለው ከሚባሉት በላይ Aሳማኝ Eንደሆነ ይነገርለታል፤፤ ጋሽ ደቤ ይህ Aይነት Eንግልት ይድረስበት፤ 
ወይንም የ Eንደ ቀድሞ ናዚ መርማሪዎች Eንደሚያደርጉት ድራግ(መድሃኒት) ይስጡት………፤ Eኔ በበኩሌ የማልጠብቀው 
የምርመራ ውጤት ሰምቻለሁ፤፤ ናትናኤል (Aንደኛው የሽብር ተጠርጣሪ) ለፍርድ ቤት Eንዳሳበቀው፤ በውሃ ውሰጥ በመንከር፤ 
የሚደረግ የምርመራ Aካሄድ ጭምር Eንደነበረበት በAደባባይ መስክሯል፤፤  
 
Aሜሪካን በAፍጋኒስታንና በጓንታናሞ ቤይ ተመሳሳይ Eንግልቶችን Eንድታቆም ከፍተኛ ትግል ያካሄዱት፤ ከባራክ Oባማ ጋር 
ባደረጉት ፉክክር በAግባቡ ያወቅናቸው ጆን ማኬይን መሆናቸውን Aሜሪካኖች በኩራት የሚናገሩት ነው ፤፤ ጆን ማኬይን 
በቪየትናም ጦርነት ወቅት ተማርከው በቪየትናም መንግስት ከፍተኛ Eንግልት የደረሰባቸው ናቸው፤፤ Eሳቸውም ለEንግልት ስቃይ 
፤ማስተካከያ ያስፈልገዋል በማለታቸው ፤የEንግልት ማስተካከያ (Torture Amendment) ወይንም Mc cain Amendment የማኬይን 
ማስተካከያ፤ የሚባል ህግ በAሜሪካ ኮንግረስ በ2005 ዓ.ም. EAA Aፅድቀዋል፤፤ የኛዎቹ Aብዛኛዎቹ፤ የAሁኑ ባለስልጣናት፤ በደርግ 
ዘመን በEነሱ ወይ በዘመዶቻቸው ላይ Eንግልት መቅመሳማቸውን በተደጋጋሚ ለሃያ Aመታት የሰማነው ይመስለኛል፤፤ ግን 
ማናቸውም ለEንደዚህ Aይነት Eንግልት Aላስፈላጊነት ጥብቅና ሲቆሙ በበኩሌ ሰምቼም Aይቼም Aላውቅም፤፤ 
 
ከዚህ ቀደም ጋሽ ደቤ፤ ፕሬስ ኮንፈረንስ Eየተሰጠ Eና ጋዜጠኞች የAፍ ወለምታ በጉጉት በሚጠብቁበት ሰዓትና ቦታ ላይ ዶ/ር 
ያEቆብ የተናገረውን Aይመለከተኝም በማለት የተናገረው ለወራት ማወዛገቡ የሚታወስ ነው፤፤ ድሮስ Aንተ Eኮ Aርቲስት ነህ፤፤ 
Aንተም ጠበቃ የሚሉ ሰጣ ገባዎችን በAደባባይ ሰምተናል፤፤ ዶ/ር ሀይሉ AርAያ ቢቸግራቸው ነው መሰለኝ ፤ ይህን ሁሉ 
የሚሰሩት ጋዘጠኞች ናቸው ብለው Eርፍ፤፤ Aሁን ደግሞ ቃል በቃል ባይሆንም ፤ ጋሽ ደቤ Aኬልዳማ ላይ ሲናገር የተደመጠው 
Eንደሚከተለው ነበር፤ መራራ ማለት ለEኔ Eንደፓርላማ Aጫዋች ነው የማየው ………፤ ነጋሶ ደግሞ ምን Aገባው ስለ ሲውዲን 
ጋዜጠኞች የሚከራከረው፤ ምን Aገባውውውውውውው?????????????..    ለምርመራ Aስፈላጊ ያልመሰሉኝን Eና በጋሽ ደቤ 
የቀረበውን ዝግጅት በተለይ ደግሞ በዶ/ር መራራ Eና በዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ላይ የተካሄደውን ዘለፋ ባየሁ ጊዜ፤ የኛ Aገር ምርመራ፤ 
Eላፊ የሚያስኬድ Aይነት Aያያዝ ሳይኖረው Eንደማይቀር ገመትኩ፤፤ ለደረሰባቸው ዘለፋ ከ ዶ/ር መራራ የመጣው የመልስ ምት ፤ 
Eኔ ከደበበ ጋር የEግዜርም ሰላምታ Eንኳን የለኝም፤ የሚልና ቀለል ያለ መሆኑ ከAንድ ዶክተር የሚጠበቅ Eንድል Aድርጎኛል፤፤   
 
ሌላው ደግሞ ቀጣሪና ሰራተኛ Aልገናኝ ብሎ Eንደሆነ Eንጂ፤ Eነ ዶ/ር ብርሃኑስ ምን ሆነው ነው፤፤ ደበበ Eሸቱን ዩጋንዳ ወስዶ 
ቃል Aቀባይ የማድረግ ስራ ያሰቡት፤ ወይምን ያልገባኝ ሌላ ነገር Eንዳለ Eንጃ????  Aላውቅም፤፤ Eኔ መቼም ለነ ዶ/ር ብርሃኑ 
Aይጠፋቸውም ብዬ የምገምተው ነገር፤ ጋሽ ደቤ በደንብ የገለጸው ይመስለኛል፤፤ ቤተሰቡን በጥሩ ሁኔታ Eየመራ ያለንና ፤ሚስቴ 
፤ልጄ፤Aባቴ፤ Eናቴ ከሚል ሰው ጋር መቀጠል ግንቦት 7፤ሁለገብ ለሚለውን ስራ ያመቸዋል ብዬ Aላሳብም፤፤ የAሁኑ Aይነት 
የድራማና የስብEና ኪሳራ ያስከትላልና፤፤ የነውጠኛው ሂዝቦላ መሪ፤ ሃሰን ናስራላህ፤ Aራት ልጆች ነበሩት፤ ከነዚህ ውስጥ ትልቁ 
ልጁ የሞተው በ 2006 ዓ.ም. E.A.A Eስራኤሎች ላይ በተነኮሰው ትርምስ ነው፤፤ ግንቦት ሰባትም ፤ በሁለገብ Eስትራቴጂው ፤ 
ብርጭቆም ቢሆን Aይሰበርም ብሎ ያስባል ብዬ Aልገምትም፤፤ 
 
ክብር! ለEምነታቸው በAደባባይ Eንደጧፍ ለሚነዱ Eብዶች!!!!!!        



 
 


