
አንድ የባንዳ መሪ መለስ ዜናዊ እንኳን 

ሞተ የሚያስከስስ ከሆነ ሁሉም የወያኔ 

ባንዳዎች ዘርማንዘር ለምን ፍርጥ 

አይሉም  ግልግል ! 
                                                                       ከሃጐስ አምባይ 

 

የወያኔው ቀንደኛ የባንዳ መሪ የነበረው መለስ ዜናዊ ብሎ እራሱን የሚጠራውና በዚህ ስም የሚታወቀው 

ሦሥት ዓመት ገዳማ ሊሆነው ነው በደረሰበት በሽታ መሞቱ ይታወቃል።ይህ ሰው ከትግራይ ተነስቶ፣

ህውሃት የትግራይ ነፃነት አውጪና አገር አስገንጣይ የሽፍታ ድርጅት መሪ ነበር ።  የእምቢተኛ ወያኔያዊ 

አገር አጥፊ አስተዳደርን በወራሪነትና አምባገነን ፋሽስታዊ ሥርዓት በኢትዮጵያ ላይ ተቆናጦ ሕዝብን 

እንደፈለጋችሁ ብሎ ለመበታተን የሞከረ ሲሆን ሕዝብ ያስጨፈጨፈ፣ አገርን የከፈለና የቋንቋ ክልልን 

በሕገ ወጥ ሕግ ያቋቋመ፣የአገርን ታሪክ የተዳፈረ፣ ሕዝብን የናቀና ያዋረደ፣የኢትዮጵያን የክብር አርማና 

የነፃነት መታወቂያችንን አረንጓዴ _ቢጫ _ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ያራከሰ የወያኔን ቡድን ለ20 ዓመት  በዋና 

ቀንደኛነት የመራ ባንዳ የባንዳ ልጅ ነበር። 

ይህ ሰው በእግዚአብሔር በተፈጥሮ ሞት መሞት አይደለም፣በሰው ቢገደልም እንኳን ሞቱ እሰዬው፣ እልል 

የሚያሰኝ ነው። መለስ እንኳን ሞተ አናዝንም የሚያስከስስ፣ ፍርድም የሚሰጥበት ወንጀል ሊሆን 

አይችልም አይደለምም።እነዚያ  አራት ተከሳሾች አንድ አባትና ሦሥት ጀግና ልጆቹ የተሰማቸውን ስሜት 

ለአምላክ አመሰገኑ ፣እንኳን በግፍ የፈሰሰውን ደም፣ እምባ ፣ ጩኽት ፈጣሪ አምላክ ሰማ ብሎ የመናገር 

መብታቸው ከመሆኑም ጋር ውስጣዊ ስሜታቸው መንግሥት የለም በማለት ሕዝብን ለአመጽ ለማነሳሳት 

ነው ብሎ መክሰስና የሃሰት ምስክር ማስቆጠርና ማሰማት እንዴት ሊሆን ይቻላል? ሰሚ ፍርድ ቤቱስ ፣ 

ኅሊና ያለው ፍርድ ሰጭ ዳኛውስ ማነው? ይህን አስበው ነው የተናገሩት መለከያውና ማረጋገጫ መረጃው 

ምንድን ነው? ፍርዴ ገምድል ዳኛ ሕግና መንግሥት በሌለበት ፣  ባንዳ ወያኔ እንዳአሻው የሚፈነጥዝባት 

አገር ሆኖ እነዚህ መልካም አሳቢና ጀግና ቤተሰቦች በሃሰት ተከስው ተፈርዶባቸውም ታስረው ይገኛሉ።  

ለሃያ ዓመት አገርን ያስጠፋ፣ሕዝብን በቋንቋ ከልል ወስኖ ያናከሰ የጠባብ ዘረኝነት መርዝን የበተነ 

ተንኰለኛ፣ሸፍጠኛና መሰሪ ባንዳ ሰለነበር እንኳን ሞተ ሲያንሰ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፋረደው 

ወንጀለኛ ብቻ ሳይሆን መለስ ዜናዊና መላ የወያኔ ባንዳ አባለት ሁሉ የሞተም ያለም ጭምር በዓለም ዓቀፍ 

ሰብዓዊ ፍርድ በጀኖሳይድ ወንጀል ፣በትሪዝና በአገር ሃብት ዘረፍ የሚቀርቡና የሚጠየቁ ናቸው። በሕዝብ 

አመጽ ለከፍተኛ ፍርድ የሚቀርቡና የምንፋረዳቸው ናቸው። መለስ የመጥፎ ታሪክ ተዋናኝ ሕዝብ 

የጠላውና አንቅሮ የተፋው መልቲ ሰው ነበር። ፀረ_ ኅብረተሰብ አገር ወገን ፍቅር የሌለው በባንዳ 



ወላጆችና ዘመዶች በባንዳነት ተኰትኩቶ ያደገ መሰሪ ፣አገር ያጠፋ፣ አያሌ የንጹህ ኢትዮጵያኖችን ደም 

ያስፈሰሰ፣ ያሰቃዬ፣ ውሽት ፣ ተንኰልን ያስተማረ እውነትን የካደ የወያኔ ባንዳ ቡድን መሪ ነበር።        

እኔ እሰየሁ እንኳን ሞተ፣ተገላገልን ነው የምለው። 

ፈሪሃ እግዚአብሔር የጐደለው የሃይማኖት ተቋሞችን (ክርስቲያንና እስላም) ሳይቀር ለፖለቲካ ይዘት 

በማስገደደ የተጠቀመ፣ ያጠቃና ያስፈረሰ፣ ገዳሞችን ያዘጋ፣ ለርሻና  መሬቱን ለሽያጭ እንዲውል ያስደረገና 

እየተፈጸመም ያለ ነው ። መነኮሳቱ ቅጠልና አፈር  በልተው ፣ አለት ልሰው ለአገር ወገን ሰላምና ደህንነት 

ቀን ከለሊት በጸለዮ ይህን ተነፍገው ተባረሩ፣ ታሰሩ ተገደሉ በዚህ ሥርዓት አልባ ሰው መመሪያና ትዕዛዝ።

ይህ ሞራል፣ ግብረገብነት የጐደለው ሰው በግፍ ላፈሰሰው ደም ጩኽትና እንባ የበቀል አምላክ መልስ 

ሰጠ፣  በእግዚአብሔር ፈቃድ ሞት ተፈረደበት።ወደፊትም ይሰጣል ክብሩ ይብዛ።   

 በፋሽስት ሥራው  ሞቱ ያላማረ በሕዝብ የተጠላ፣ ለመላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ ግልግል እንኳን ሞተ 

የሚያሰኝ ደሰታ ነው። አንድ የጥፋት መሪ ግለስብ ብዙ ሕዝብ ሳያስጨርስ ፋሽስት በተፈጥሮ ሞት 

ሲውሰድ  እንኳን ሞተ ሲያንስው ነው።አስክሬኑ ለሳት ገሃነብ የተጣለ፣ መሬት ያልተቀበለችውና መቀመቅ 

የገባ ነው። የባንዳ ቡድኑ ግራ የተጋባበትና ሰው እንዲያለቅስለት የኃይል ትዕዛዝ ግዳጅ የተደረገለት፣ 

የውሽት ለቅሶ የተለቀሰለት ፣ ባለቤቱ አዜብ መስፍን ሥርዓት ባጣ ሁኔታ ትራስ ታቅፋ ተጐዳሁ ትበል፣ 

ወያኔዎቹ ይቸግሩ  ያልቅሱ እንጂ፣ የመለስ ዜናዊ ሞት ለእኛ እንባ ከሞላ ጐደል የታበሰበት እንኳን ሞተ 

በማለት ሎሌቹንም ጨርሰህ አድነን ብለን ፈጣሪ ጌታን አመስግነን፣ በጸሎታችን ጠይቀናል ።  

መለስ ዜናዊ በመጥፎ ምግባሩ ታሪክ የሚመዘግበው እንጂ  ዳግመኛ በኢትዮጵያ መሬትና ሕዝብ ምንም 

የማይኖረው፣ በጐስትነት መልክ እንኳን  ለማንም ኢትዮጵያዊ የማይታይና የማይታለም ሰው ነው።እንኳን 

ሞተ ማንም ኢትዮጵያዊ  አገሩን ፣ ሕዝብን ለሚያፈቅር ፣ ታሪክ ለሚያውቅና ለሚያከብር ፣የባንዳንም 

መሰሪነት ለተረዳና ላወቀ አንድ የባንዳ መሰሪ መሪ  መለስ አይደለም ሰባት ቤት ዘሩና መላ የባንዳ 

ዘርማንዘር ሁሉ ከኢትዮጵያ ምድር ጥርግ ምጥጥ ብለው ፍርጥ ድብን ቢሉ እሰየሁ ነው።እንካን ሞተ 

ማለት ለወያኔ ባንዳ ወንጀል አይደለም፣ ይልቁንስ አትፍረድ ይፈረድብሃል እንደተባለው በተለይ ደግሞ 

ከባንዳ ጋር ተባብሮ በውሸት መክሰስና ፍርድ መሰጠት በራሱ በንጀል ነው ። ይህ ሕገ_ ወጥ ክስና ብየና 

በአስቸኳይ እንዲሻርና አራቱም ተከሳሾ እንድፈቱ እንጠይቃለን። 

 

ሞት ለኢትዮጵያ ጠላቶች ! ! !                       

 

 


