I read your letter on Aklog berara
ወንድማችን አቶ ሰለሞን አለባቸው ቶሮንቶ በ2-9-2018 ያወጣኸዉን አንብቤ ማነው ዶክተር በዛብህን የመኢአድ መሪ
እንዳልሆነ እየታወቀ ፡ ወደ አሜሪካን ያመጣው?

በ2-9-2018 ማነው ዶክተር በዛብህን የመኢአድ መሪ እንዳልሆነ እየታወቀ ፡ ወደ አሜሪካን ያመጣው?
በኢትዮፓትርዮትስ ዌብሳይት ላይ ያወጣኸዉን አንብቤ በጣም ጥሩ እና እዉነትን ያዘለ ስለሆነ እንኮን ደስ ያለህ ::
ከካናዳ የላከው አሁን በዚህ በአሜሪካ የነ ዶክተር አከሎግ አማራ ዉስጥ ተሸሸጎ አማራዉን የሚሰልል የኢትዮዺያ ህዝብ
ጠላትነቱን በተደጋጋሚ በተለያዩ ወንድሞችና እህቶቻችን በየወብሳይቱ የወጣ ቢሆንም : ይህ ግለሰብ ሲፈልግ አማራ ነኝ
ይለና :በሌላ ጊዜ ጎንደሬ ነኝ በማለት ጉያችን ገብቶ የሚሰልልና ትግሉ ውስጥ ዛሬ በቅ ብሎ ነገ የሚያስመቱህን ወገን
እንዲያውቅ ስንፅፍ ቆይተናል አሁንም ይቀጥላል።
በአሁኑ ሰአት ተከልሎ ያለው ግሎባል አልያንስ በተባለው የግንቦት ሰባት የገንዘብ ምንጭ ወይም ባንክ በስደተኛዉ ስም
ገንዘብ እየሰበሰበ ለገንቦት ሰባት ያስገባል እሱም በኮምሽን እየተከፈለዉ የሚኖር ጠላት ስለሆነ ወገኖቼ ይህን የወያኔን ካባ
የለበሰን ተኩላ ተጠንቀቁት ።
ነፃነት ለማግኘት ሰላዮችን እንጠንቀቅ
ድል ለኢትዮጲያ ህዝብ
እዝራ
አክሎግ አስመልክቶ በአሜሪካን አገር ከተደረገው ጥረት አንዱን ማስረጃ ተመልከተው ከዚህ በታች።
“-----Original Message----From: Messele Kelel <messeledallas@gmail.com>
To: Berhanu <bmengist@odu.edu>; to: yehar9@aol.com <yehar9@aol.com>;
sisay.asefa <sisay.asefa@wmich.edu>; cc: ma9216@aol.com <ma9216@aol.com>;
aberasisay <aberasisay@ymail.com>; messele.k1 <messele.k1@gmail.com>; adebela
<adebela@gmail.com>; fekadubekele <fekadubekele@gmx.de>; ag6477a
<ag6477a@american.edu>; ginfile <ginfile@aol.com>; Fseha <Fseha@outlook.com>;
fefubal <fefubal@aol.com>; ameshesha <ameshesha@aol.com>; yzeleke
<yzeleke@gmail.com>; grufael <grufael@outlook.com>; bxabeg <bxabeg@wm.edu>;
moayele <moayele@gmail.com>; g.tafesse <g.tafesse@yahoo.com>; b.gurmu
<b.gurmu@mx.de>; tefera1936 <tefera1936@yahoo.de>; ssemegn
<ssemegn@yahoo.com>; fekade12003 <fekade12003@yahoo.com>; ghabte12
<ghabte12@aol.com>; bhagoss <bhagoss@aol.com>; mtkebele17
<mtkebele17@yahoo.com>; gteferra <gteferra@verizon.net>; geletawzeleke
<geletawzeleke@gmail.com>; abyssiniak <abyssiniak@yahoo.com>; aklid2002
<aklid2002@yahoo.com>; lijseifemichael <lijseifemichael@gmail.com>; yehar9
<yehar9@gmail.com>; lidet14 <lidet14@gmail.com>; wasyhunt
<wasyhunt@gmail.com>; ltsegaw <ltsegaw@gmail.com>; kassa.abate
<kassa.abate@gmail.com>; ezrakassa11 <ezrakassa11@gmail.com>; fiktolo
<fiktolo@gmail.com>; abebetulu <abebetulu@gmail.com>; getachew.wanna
<getachew.wanna@gmail.com>; agereaddis1974 <agereaddis1974@gmail.com>;
hlarebo <hlarebo@yahoo.com>; fisseha01 <fisseha01@gmail.com>; abebayhualula
<abebayhualula@gmail.com>; adheito <adheito@yahoo.com>; kingudave
<kingudave@yahoo.com>; wdebela <wdebela@gmail.com>; bfantu

<bfantu@gmail.com>; gbegna <gbegna@aimcorp.net>; seid.hassan
<seid.hassan@murraystate.edu>; pmilkias <pmilkias@gmail.com>; demissiedol
<demissiedol@netzero.net>; jarso35 <jarso35@yahoo.com>; sworkneh
<sworkneh@yahoo.com>; tamiratkyam <tamiratkyam@gmail.com>; ydebebe
<ydebebe@wi.rr.com>; zewgegedlu <zewgegedlu@yahoo.com>; girmakassa
<girmakassa@gmail.com>; mbekele <mbekele@live.com>; mkebede1
<mkebede1@udayton.edu>; mykebby <mykebby@cox.net>; samuel_habte
<samuel_habte@yahoo.com>; a_endeshaw <a_endeshaw@yahoo.co.uk>;
yeshawteklie <yeshawteklie@yahoo.com>; admas.gebeye
<admas.gebeye@gmail.com>; equality.consensus <equality.consensus@gmail.com>;
eyimer1 <eyimer1@gmail.com>; fekertemail <fekertemail@gmail.com>; abralem.f
<abralem.f@gmail.com>; tilahun.sileshi <tilahun.sileshi@gmail.com>; x767
<x767@aol.com>; mokonnenz <mokonnenz@gmail.com>; saizana
<saizana@yahoo.com>; dkassa <dkassa@iona.edu>; mogesg
<mogesg@verizon.com>; twoldeyo <twoldeyo@verizaon.com>; mekuriay
<mekuriay@yahoo.com>; girmamamo_3 <girmamamo_3@yahoo.com>;
Tsigeredam2020 <Tsigeredam2020@gmail.com>; ndemessie
<ndemessie@gmail.com>; mamo.yihune <mamo.yihune@gmail.com>; yesiwas2020
<yesiwas2020@gmail.com>; gosash2001 <gosash2001@yahoo.com>; shengoexecutive <shengo-executive@googlegroups.com>; gbetru <gbetru@gmail.com>;
tsehaydemeke <tsehaydemeke@gmail.com>; daniel.abebe
<daniel.abebe@metrostate.edu>; editor <editor@ethiomedia.com>; semahagn
<semahagn@gmail.com>
Sent: Wed, Oct 4, 2017 7:05 pm
Subject: Why EDF afraid of me?
ይድረስ ለነ አቻምየለህ ቡድን፡
ይድረስ ለኢሳፓውና ለግንቦት ሰባቱ አክሎግ ቢራራ
ለኢሰፓውና ለግንቦት ሰባቱ ሳሙኤል ሀብቴ
የኢትዮጵያ መወያያ መድረክ (EDF) አመራር
ይድረስ በብዥታ ውስጥ ለምትገኙ
ይድረስ ከልብ ለቆማችሁ ወገኖቼ
በእንግሊዝኛ ቀደም ብዪ በጻፍኩት አንድ ኣረፍተ ነገር የተለየ ትርጉም በማጫሩ፥ ከተግባባን በአገርኛው ብዪ በዚህ ቀረብሁ።
የሚሰራ ሁሉ እንከን ሊያጋጥመው ቢችልም በሰከነ ልቦና ሊወጣው ይቻለዋል። እናንተም ለበጎ ዓላማ ስትነሱ እንክርዳዱን ከም
ርቱ በመለየት የጠራ ሥራ ታፈራላችሁ የሚል ምኞት አለኝ።
እንደመልካችን ሁሉ ልዩነታችንን በማጥበብ የቀና አመለካከት ዕውነትን መሰረት ያደረገ መራራቅን የሚያረግብ ሥራ ሁሉንም
ቢያካትት፡ የጎደለንን ሕብረት ያጠናክራል በማለት ለሰጠሁት አስተያየት የተለያየ አመለካከት ቢያጭርም፡ የመድረኩ ዐላማ የተ
ለያየ ሀሳብን የሚያንሸራሽር መሆን ነበረበት። ሁላችሁንም አንድ ያደረጋችሁ የቲፒለፍ/ወያኔ መንግሥት የሕዝቡን ጥያቄ ባለመ

መለሱ ባመጣው ውጤት ነው ብዬ አምናለው። በኢትዮጵያ መወያያ መድረክ ሀሳብ ካቀረብኩኝ በኃላ ለተሰጠው ምላሽ የኔን አ
ቁአም ምላሽ ምን ዐይነት ተጽኖ ያመጣል ብለው የሰጉት የመድረኩ ኪራይ ሰብሳቢዎች የኔን ኢሜል አግደውታል።
ሀሳብን በነጻ የመግልጽና በውይይት ማመን የሚያመው የዚህ መድረክ መሪ፡ እታገለዋልው ከሚለው የኢትዮጵያ አመራር (ከቲ
ፒኤሌፍ/ወያኔ) በምን የተሻለ ነው? ትላንትና ኢሰፓዊ ሆነው የፈጸሙት ሰቆቃና ለስደት ያበቁን ሕያው ምስክር ባለንበት ምድ
ረ አሜሪካን? ለመሆኑ ይህንን መድረክ ማን ነው የመሰረተው? ለሚለው ለምታውቁትም ሆነ ለማታውቁት ሁሉ፡ አነ ዶክተር
አባባ ናቸው። ብልጣብልጦቹ አነ አክሎግ ግን ከኃላ መጥተው አንዴት አንደ መነተፉት ፀሀይ የሞቀው ሀቅ እንደሆነ ይታወቃል
።
ስለግንቦት ሰባት ስናገር የሚያማችሁ ብትኖሩ፤ "እደግመዋለው" በሳጥን ውስጥ ያለ ሬሳ ለግባተ መሬት የቀረበ እንጂ ለኢትዮጵ
ያ ትንሣዔ የሚመራን አይደለም። እንደ አክሎግ አይነቶች በየድርጅቱ ኪራይ ሰብሳቢዎች እርማችሁን አውጡ። "ሌላ ልጨምር
ላችሁ"፣ ስንቶቻችሁ ናችሁ በየከተማችሁ አየመጡና አስተባብሩ አየተባላችሁ በኢትዮጵያ ስም መዋጮ ከተሰበሰበው ውስጥ 3
0% የሚበሉትን የምታውቁ? ከሁሉም በላይ በስደተኛው ስም የተሰበሰበው በብዙ መቶ ሺ ዶላር ውስጥ ለወርልድ ቪዥን ስን
ቱን ነው የሰጡት?
ወደ ዳላስ ለሚመጡበት አዋጡ የተባላችሁት የመድረኩ አባላት የምታውቁትን አልደግመውም። ነገር ግን በዚህ በዳላስ ያስተባ
ብሩልናል የምትላቸው አነማን ናቸው? ኪዳኔ አላማየሁና በትሩ ገ/አግዜአብሔር ናቸው። አነዚህ ግለሰቦች እነማን ናቸው? ለ
ሚለው ከናንተው መድረክ አባል አንዱ ጸሀይ ደመቀ በቀደመው በጻፍኩት አስተያየት ደውሎልኝ ለ53 ደቂቃ ባደረግነው (ሪኮ
ርድድ) ውይይት መላአክት አድርጎ ሲቀባቸውና ሲማጎትላቸው፣ የራሱንም ማንነት የአይቲ ሰው እንደሆነና ቁጥሬንም በሙያው
እንዳገኘ፣ የኔን ቁጥር ከነ ኪዳኔ እንዳላገኘ ሲያስመስል ታዘብኩት። የኔ ኢንፎርሜሽን አውነተኛው ከኢሜል አድራሻ ጋር በግል
ጽ የተቀመጠና ማንም በቀላሉ የሚያገኘው ነው።
አንግዲህ አኔ የፌክ ማንነት አንደሌለኝ ለምን ታዲያ ስለ ህልውናዬ አትመሰክርም ብለው፣ አኔ መጻፍ አልወድም ነበር ያለኝ። አ
ንደውም ስለ ኢህአፓም ሆነ በደርግም ጊዜም ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳልነበረና አንደማያውቅ፡ ፖለቲከኛም አንዳልሆነና የግንቦት
ሰባት ሰው አይደለሁም ያለው ጸሀይ ደመቀ በማግስቱ በዚሁ መድረክ ላይ ኢሕአፓን ወግኖ ለአንድ ምሁር ጽሁፍ ምላሽ የጻፈ
ውን ሁላችንም አንብበነዋል። ሀሰት መናገር ከአንቱነት አውርዶ ያዘቅጣል። በተጨማሪም ስለ ኪዳኔ አለማየሁና በትሩ ገ/አግዚ
ሐብሄር ያለህ አመለካከትህ የተዛባ ነው። ክፍል 101 አንዲሆንህ ኪዳኔ ስለ መንግሥቱ ኃይለማርያም ለፍርድ የመቅረብ የህል
ም ሥራ ግንዛቤ አንዲኖርህ፡ ለፍርድ ለማቅረብ ከቲፒኤልፍ በተለይም ከመለስ ዜናዊ በላይ የለፋ የለም። መለስ ባለው ንዋይና
የፖለቲካ ተጽዕኖ፣ የተሰጠው ምላሽ ማቁኣረጥ የማይገባው ቀይ መስመር አንደሆነ ነው። መንግሥቱ በፈቃዱ እጁን ከሰጠ ወይ
ንም ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሰ ብቻ አሊያም የዐለም ሕግ ሚዛን ሲለወጥ ብቻ ነው። ስለ ፋሽሽት ኢጣሊያ ጉዳይም የሱ ሳይሆን
የሌሎችን ሀሳብ መትንፎ ነው። ሊያውም ባለው ሪከርድ እንኮን ተጽኖ ሊያመጣ የቤተ ክርስትያን የወር መዋጮ30 ብር በዛብኝ
ብሎ 10 ብር አንዲከፍል ተደረጎ የነበር ነው። ስለ በትሩም ቢሆን ከአዲስ አበባ ጀምሮ በቴነሲ ዞሮ አስክ ዳላስብዙ መተረክ ይ
ቻላል። ከዚህ በፊት ሰንበቴ አና ኢኦቲሲ በሚባል ብሎግ ብዙ ስለተባለ አላድክማችሁ። ነገር ግን ከአሜሪካ ማስተርሱን ሰርቶ
ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚኖረው በትሩ ገ/እግዚሐብሄር ከሚባል መልካም ሰው ጋር በስመ መኩሼ እንጂ ምንም ተመሳሳይነት እን
ደሌላቸው ማስገንዘብ እወዳለሁ። በተረፈ በኢትዮጵያ ሲቪክና፡ ኢንዶውመንት፡ ፖለቲካ ስም ኪራይ ሰብሳቢዎችን ልንዋጋ ይገ
ባል። የሚሰበስቡትም ከኢትዮጵያን ካልሆኑ ድርጅቶች ጭምር ነው። የሚገርመው ነገር ግሎባል አልያንስ የተባለው ለአይኦኤ
ም ሰጠን አሉ አንጂ ምን ያህል ተሰብስቦ ምን ያህሉ ተሰጠ? የሚባለውን ከድርጅቱ የተሰጠ ደረሰኝ መረጃ የቀረበ የለም። በዌብ
ሳይታቸውም ላይ ማግኘት አልቻልንም። እንደው አሉ ፡ አሉ ነው ነገሩ። እንግዲህ ማረጋገጥ የሚቻል መረጃ ያላችሁ ጀባ ብት
ሉ ሀሜትን በማጽዳት ለለፉት ሁሉ ምስጋና ብቻ ሳይሆን አጋራቸውም እሆናለው።
For your information, email address ssemegn@yahoo.com belong to Aklog
ለምሳሌ
“-----Original Message----From: Semegn Semegn <ssemegn@yahoo.com>

To: Betru Gebregziabher <gbetru@gmail.com>; Abera Sisay <aberasisay@ymail.com>
Cc: Samuel Habte <samuel_habte@yahoo.com>; Achamyeleh Debela
<adebela@gmail.com>;
Sent: Fri, Sep 8, 2017 8:33 pm
Subject: EDF's Participation at the CSO Convention in Dallas
Ato Betru and Ato Abera:
I am delighted to inform you that the EDF leadership that has been supportive of the
consultative process all along met last night and decided to:
a) participate at the Convention
b) send a delegation of 4 people: Professor Sisay, Professor Achamyeyleh (who you
have already assigned to coordinate the Media/PR work), Dr. Gashu, and me. There
might be a possibility, pending professional responsibilities, Ato Samuel might join and
c) contribute $500 to fund the conference. As an emerging think tank,
EDF does not have funds and wanted to show its commitment by offering a symbolic
sum.
Ato Abera: please let our Treasurer Ato Girma know the logistics for the transfer.
Aklog”
መልካም ግን እያንዳንዳችሁ የየራሳችሁን ወጪ ነው ወይስ በኢዲኤፍ የናንተም ይሸፈናል? መቼም እንደተለመደው መጻሕፍ
ት ሽያጭ ይኖር ይሆን? መቼም ላገሩ የቆመ መስዋዕቱ ከራሱ በራሱ ካልሆን ኪራይ ስብሳቢነት ነው። ለምንድን ነው አነ በትሩ
አኔንም ሆነ ድርጅቴን ያልጋበዙት? ቁጥራቸው የበዛ ሌሎችም አሉ። በተለይም ኢዲኤፍ አባል የሆኑት የተከበሩት የወ/ሮ የሐረ
ርወርቅ ጋሻው ለምን አልተጋበዙም? በኢዲኤፍ ውስጥ ብርቅዬና ምሁር የሆናችሁ የኢትዮጵያ ልጆች ከነማን ጋር አንደምትሰሩ
ግንዛቤ ትጨብጡ ዘንድ ምኞቴ ነው። እህት የይሐረርወርቅ፡ ዶ/ር አበባ በለቀቀች ጊዜ ነበር አንቺም መለየት የነበረብሽ፡ የአን
ቺን ማንነት ለምናውቅ ይህ የማይመጥንሽ ብቻ ሳይሆን በአንቺና በስብስቡ ሳያውቁ ባሉት ምሁራንና ታዋቂ ግለሰቦች ስም ተከ
ልለው በኢትዮጵያ ትንሣዔ ከሚቆምሩና ከሚያኮላሹ ፈቀቅ ማለቱ ይበጃል።
ሜሮን የምትባል ግለሰብ ለሰጠሽው አስተያየት ስለማትውቂው ነገር ስለሆነ፣ ልማድሽ ነው ብዬ ከማለፌ በፊት በአንድ ወቅት ለ
ኢሳት ቃለምልልስ (አናቴ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሴት ታክሲ ሾፌር ናት) ብለሽ ስለናትሽ ሀስት መናገርሽ ?????????
ፌክ በይ ብለው ያጻፉሽ አስመቱሽ። ቱሻ ሁሉ…………..
ሌልኛው ደግሞ በአበራ ሲሳይ፣ የዳላስ ካድሬዎቹ ሆነ ብለው ስለኛ የሚፈበርኩለትን አየሰማ ይመስላል ሊታደጋቸው የይምሰል
ግብዣ ቢጤ አስመስሎ ትችቱን ልኮልኛል። ከያዘህ ብዥታ አስክትነቃ አትረደውም ምክንያቱም የነዚህ ግለሰቦች ብዙ ደባ በአ
ንድ ገጽ አያልቅምና።
በመጨረሻ የማሳስበው ቢኖር፤ ከኢትዮጵያ የሰማያዊ ፓርቲ አና ሌላውም ከዳላሱ ስብሰባ በኃላ ወደ ሀገር ቤት ብትመለሱ አን
ደ መራራ ጉዲና ዕጣ ፈንታ አንደይደርስባችሁ። ምክንያቱም ይህ ስብስብ ግንቦት ሰባትን ብቻ ሳይሆን ቅጥረኞችንም ያካትታል
። አናንተን የሚያመጡት አውነተኛ አጋር በማስመሰል ለኪራይ ስብሰባ ማርኬቲንግ አንጂ ስለናንተ ግድም አይሰጣቸውም። በኔ
ላይ የፈጸሙት ከላይ የጠቀስኩት ብቻ በቂ ትምህርት ነው። ቤተሰብ ፡ ዘመድ ወይንም ወዳጅ ካላችሁ ተመከሩ። አስቸካይ ጊዜ
አዋጅ ፣ ምንትስ ምንትስ አየተባለ አንጠላዋለን የምትሉት መንግሥት ሰለባ አንዳትሆኑ አመክራለሁ።
ለመደምደሚያ፡ ሀሳብን በነጻ መንሸርሸር ለምታምኑ ለምን ኢሜሌን አንዳገቱት መሞገት የግድ ነው።

ከመሰለ ከልል
ዳላስ ቴክሳስ”

