
ውርደት፣  

"ጂሃዳዊ ሃረካት” 

 

 

"ጂሃዳዊ ሃረካት” የተባለውን የመንግሥት የፕሮፓጋንዳ ፊልም፣ እኔም ረጋ ብዬ ተመልክቼዋለሁ። ሃገርና ዜጋን ሁሉ፣ ባጠቃላይ 

ኢትየጵያን በሙሉ የሚያዋርድ ሰነድ ነው። 

በጨለማው ቤት የሚወርድባቸው ስቃዩና መዓቱ አነሰ ብሎ፣ ምርመራውን ራሱን ባደባባይ ያወጣ መንግሥት በዓለም ላይ ያለም 

አይመስለኝም።  ያደባባይ ፍርድ ቤት ክንውን ይሆን እንደሆን እንጂ! ይህ ሁለት ሶስት ጊዜ አንድን ሰው የመግደል የናላ በሽተኞች 

/psychopaths / ሱስ ነው።  

እንደዚህ ዓይነቶቹን፣ ሥልጣን ያሰከራቸውን ፍጡሮች ፣ ናላ የሌላቸው፣ የርህራሄ ስሜት ድንቁርና በሽተኞች 

/psychopaths/ናቸው ይላሉ፣ የስነ ልቦና ምርምሮች፣። 

Exploring the minds of psychopaths and dictators:- 

http://www.psychologytoday.com/print/66402 

ስለሆነም ፣ የሃገር ወዳዶች፣ የፖለቲካ እንቅስቃሴያቸው፣ ከሁሉም በፊት መሰረት የሚያደርገው ሰብዓዊነት እስከሆነ ድረስ፣ 

እውነትን ለማወቅ ሰብዓዊነትን መሰረት ያላደረገ  „መረጃ“  ወዲያም ወዲህ ሳይገለባበጥ፣ ህሊናቸው ሊቀበል አይገባም።  

/”The End justifies the Means” /”ከየትም አምጪው ዱቄቱን ፍጪው” ፣ የሚባለው ነገር፣ ምን ጊዜም ቢሆን ሰብዓዊ ዘይቤ 

ሊሆን ስለማይችል፣ የአምባገነኖችን ፖሊስና የፍርድ ቤቶቹን ተረት ወደ ጎን መተው ብቻ ሳይሆን፣ ለህሊና ፍርድ የሚቀርብን 

ፋይልንም እንኳን ወድያውኑ ዘግተን ለስቃይ ከተዳረገው ሰው ጋር መቆም አለብን፣ ነው የምለው። 

-የጠላቴ ጠላት ወዳጄ- የሚባለው ተንኮል ለሰብዓዊነት ስለማይሰራ፣ ወይንም በሌላ አማርኛ፣ “ቀንድ ካወጣ ሰይጣን ጋር ተባብሮ 

ጠላቱን የሚታገል“ ራሱ ሰይጣን እንጂ ፣ ምንጊዜም ቢሆን መላክ ሊሆን ስለማይችል፣ በስቃይ ላይ የተገኘን „መረጃ“፣ እንደዚህ 

ሊሆን ይችላል፣ ላይሆን ይችላል፣ እያልን፣ ፍሬ ከርስኪ ውስጥ ባንገባ መልካም ይመስለኛል።  

ይልቅ፣ ስለ እዚህ ዓይነቱ ስቃይ ባለሙያዎች የሚሉትን እያገላበጥን፣ የሚፈጸመውን ወንጀል በህሊናችን እያሰብን፣ የሰብዓዊነት 

የረቀቀ የመንፈስ አንድነታችንን ብንገልጽላቸው እኛንም የበለጠ ሰብዓዊነት ተሰምቶን ወደፊት እንራምዳለን! እንዳው ለምሳሌ ያህል 

ምን ምን ዓይነት ገጽታና  መዘዝ ይህ ስቅይ እንዳለው ይህን ሰነድ ብንመለከተው አንዳንድ ነገር መረዳት እንችላለን ፥

http://samvak.tripod.com/torturepsychology.html 

ይህችን ዓለማችንን ዛሬ ከግጭት ወደ ግጭት እያሰጠማት ያመጣው ጣጣ አንዱም፣ ይኸ   -”ከየትም አምጪው ዱቄቱን ፍጪው” 

- ዓይነት አመለካከት ነው። በኔ አስተያየት፣ የሞተው ቢን ላደን ራሱ፣ ከመቃብሩ ወጥቶ፣ በኢህአዴግ ናላቢስ 

ገራፊዎች/psychopaths/ ተገዶ መንግስት ልገለብጥ መጣሁ፣ ቢል እንኳን፣ የርሱ አክራሪነት ክርክር ውስጥ ሳይሆን የምገባው፣ 

እንደ ክርስቲያንም ሆነ እንደሰላማዊ ሙዝሊም ወይንም እንደማንኛውም ሰብዓዊ ሰላማዊ ሰው፣ የናላቢሱ መንግስት ኢሰብዓዊነት 

ጉዳይ ውስጥ ነው ። 

 

http://www.psychologytoday.com/print/66402
http://samvak.tripod.com/torturepsychology.html


ሌላው መቼም፤ ዛሬ ዓለም የገባችበት የሃይማኖት አክራሪነት፣ የሙዝሊምም ሆነ የክርስቲያን ወይንም ሌላ፣ እንደ ኢትዮጵያ 

ማህበረሰብ ውስጥ፣ ሁለቱም ሃይማኖቶች በስፋት በቆዩበት ሃገር፣ ተከታይ ለማግኘት የማይገለብጡት ድንጋይ እንደማይኖር፣ 

እንኳን ለፖለቲካ ተዋናይ ቀርቶ፣ ለማንም ግልጽ ነው። እናም ይህ ስለሆነ መንግሥትን በቁጥጥር ያስገባቸውን ዜጎቹን የማሰቃየት 

ነጻ ሰርተፊኬት ይሰጠዋል ማለት ነው !!!???? ለነገሩማ ለዚህ ነበር አያሌ የሰብዓዊ ዓለም ዓቀፍ ስምምነቶች በየጊዜው የተደነገጉት። 

ያው የስምምነቶቹ „ቄሱም ፓፓሱም ሼኩም“ ይረጋግጧቸዋል እንጂ! ጉዋንታናሞንንም አይተናል! የማን ሆነሽ ትባረኪያለሽ ነው! 

   

ለነገሩማ፣ እናንሳው ካልን ደግሞ፣ እነዚህን፣ በሁሉም በኩል ያሉትን አክራሪዎች በቀዳማዊነት በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ 

የሚመግቡት፣ እነማን ናቸው? ራሳቸው የሜሪካንና የሳውዲ ባለጸጎች መሆናቸው ያደባባይ ምስጢር ነው። ያልካዒዳ መዋቅር 

ውስጥ የሚረጨው ሃብትም፣ ከየት እንደሚመጣ ዊኪ ሊኪስ አንድ ሰሞን አዳባባይ አውጥቶታል፤ የሳውዲ ባለጸጎች! የኢትዮጵያን 

ገበሬና ደሃ ዜጋ በያለበት የሚያፈናቅሉት። ለማያውቋቸው ይታጠኑ እያልን ፤የኢትዮጵያውንም እግዜር ይወቀው፣  በደፈናው ማለት 

ይሻላል! የሳውዲ ባለጸጎች እራሱ ኢህአዲግ ጉያ ውስጥም አሉና። 

 

ስለሆነም ፥ ይልቅ የኢህዴግን ተረት ትተን፣ ዛሬ በጀግንነትና በዘርም ሆነ በጥቃቅን የሆድ ጥቅም፣ ሳይከፋፈሉ በአንድነት፣ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ለመብታቸው፣ ለመብታችን በመቆም የሚታገሉት የሙዝሊም ወንድሞቻችንንና እህቶቻችንን፣ አርአያነት 

በማስተዋል፣ 

“ድምጻችን ይሰማ !” መሪዎቻችን ይፈቱ፣ 

የሚሉትን ያህል፣ የፖለቲካ እስረኞች በሙሉ ይፈቱ! 

እውነት! እውነቱም ይሰማ ! እውነቱ ሃገራችንን ዛሬ የሚያስተዳድሩት የእጅ አዙር ቅኝ ገዥዎች ናቸው! 

አንድ ህዝብ ነን ! አንድ ህዝብ ነን ! ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ !!! 

ብለን እጅ ለእጅ ተያይዘን፣ ሃገር ወዳድ የሆን ሁሉ ድምጻችንን ከፍ አድርገን ለሰብዓዊነት ና ለነፃ ኢትዮጵያ እንጩህ !  

ከተኛንበት በአእምሮም በተግባርም ከዳር እስከዳር እንነሳ !!! 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! 


