
(የአፍራሾችና ቅጥረኞች መቅበዝበዝ አላቆመም) 

ብላቴን ዘመዴ  ዋሺንግተን ዲሲ  

ኢትዮጵያን አምላክ/ አላህ ይጠብቃታልና ሊያጠፏት የሚያሴሩባት ሁሉ እንቅፋት ሲያጋጥማችው 

እናያለን ፡፤ጠባቂዎችዋ መሆን የነበረብን ልጆቿ በግራ ቀኙ እየተወናበድን ብንገኝም ጥሎ አልጣላትም ። 

የሀገርን ጥቅም በመጻረር ውር ውር ሲሉ የነበሩት ሀይሎች የሕዝብ ትግል እያየለ ሲመጣ ለወያኔ 

ለመርዳት ሆነ ለቀጠሯቸው ባዕዳን ለመጥቀም የሕዝብን ትግል ሊጎዱ አጥብቀው ተነስተው ፈርጀ ብዙ 

ዘመቻ ላይ ናቸው ። 

በቅድሚያ የሚጠቀሰው የህዝብን ትግል ለማድከም በክልልና ጎጥ ሸንሽነው ሊበታትኑ የተነሱት የጃዋር 

አይነት ጽንፈኞች ናቸው ። የዚህን እኩይ ጠባብ ስም መጥቀሱ ራሱ ክብር ቢሆነውም የሙት 

ከተማውን አድማ በብሄር ለይቶና በሌሎችም ላይ ጸያፍ ዘመቻውን ከፍቶ ትግሉን ለግንጠላ አስመስሎ 

ለማቅረብም ያደረገው ከንቱ ሙከራ የሚጠቀስ ነው ። ከሽፎበታል ግን ወያኔ የእስላሞች ወኪል 

አስመስሎ በአሉታዊ በመውረፍ በሀይማኖት ለመከፋፍል ጥረቱ እየተጠቀመበት መሆኑን በወያኔ በእጅ 

አዙር በቆመ አንድ ፓልቶክ አውቀነዋል ። 

በሌላ ረድፍ ደግሞ የሀገር ወዳድ ሀይሎችን የህብረት ጥረት ለማደናቀፍ በብርሃኑ ነጋና ሌንጮ ለታ 

በሻዕቢያ ቅንብር ሊካሄድ የታሰበውን የአስመራ ጉባኤ ይመለከታል ። የዚህ ቅንበር ዋና ዋን ሰዎች 

ከዚህ በፊት የተጠቀሱ ቢሆኑም ኢርትራዊው አዚዝ፤ የሽፍን ስሙ እንኳን ሳይቀር መንግስቱ የሆነው 

ንዓምን ዘለቀ፤ ሌንጮ ለታ፤ ሌንጮ ባቲ፤ሻለቃ ዳዊት፤ካሳ ከበደም  እንዳሉበት ሲታወቅ ግብዥ 

የደረሳችውና በጥረት ዋና ሚና ያላቸው እነ ዶክተር ጌታቸው በጋሻው ሳይረሱ ግብዣው ለጎንደር 

ህብረቱ ፕሮፌሰር አለም አንተ፤ለሻምበል ዘፋኙ፤ ፖለቲካን ያወቀ ለመሰለው አሸብሻቢ ታማኝም 

መድረሱም ተወርቷል። አንደኛው አማራውን ወኪል የተባለ ተጋባዥ ወደ አስመራ እንጓዝ ጥሪን 

በአደባባይ ለብዙዎች ማቅረቡም በዚህ በዋሺንግተን ላለነው ምስጢር አልሆነም ።ወደ አስመራ ጉዞ 

የታሰበው በሰሞኑ ሲሆን ይሁን አይሆን ግን ማንም ማረጋጋጫ እስካሁን አልሰጠም ።ለኢትዮጵያ 

የሚጠቅም ግንባር በአስመራ አዘጋጅነት ማቆም እንደማይቻል ከዚህ በፊትም በውድቀት የተረጋጋጠ 

ነው ። ከተሰበስቡና ግንባር ካወጁ የአይታክቴው ሞጭላፊ የብርሃኑ የስድስተኛ ጊዜ የግንባር ሙከራ 

መሆኑ ነው ። 

በመሰል ጥረት (ወደ አስመራ ጉዙን ባይጠቀልልም ) ተሰማርተው ያሉት ሌሎች ደግሞ ራሳቸውን ሸንጎ 

ያሉት ናቸው ።በዋሺንግተን በሰፊው የተጠላውና ገንዘብ ባለበት ሲያነፈንፍ ቅስሙ የተመታው አበበ 

በለው ሸንጎ አራተኛ ጉባኤውን አድረገ ብሎ የስብስቡን የትግራይ ተወላጅ ሊቀ መንበር ሰሞኑን ጋብዞ 

አደንቁሮናል ። ይህ ላይበቃ በኤልያስ ክፍሌ ተወናብዳ ታስራ የነበረችውና ከእስር ስትወጣ ወደ ብርሃኑ 

ድር ጥልቅ ያለችው ርዕዮትም በብርሃኑ ነጋ ኢሳት በዚህ ጉባኤ ላይ  የኢትዮጵያን ትግል 

በመጉዳት  ፕሮፌሰር የሆነው በየነ ጴጥሮስና ከወያኔ የሰመረውን የሰማያዊ ፓርቲ ጉጅሌ አባል  ተገኙ 

በሚል ጮሃብናለች  ። ርዕዮትም የጮኸላትን ሕዝብ ክዳ የብርሃኑ ሎሌ መሆኗ (ልክ እንደ ሲሳይ 

አጌና) የቡዴና ጉዳይ ሆኖባት ነው ብንል እንኳን ፕሮግራሟ በምትለው ላይ እነዚህን የትግል ምስጦች 

ማቅረቧ በቀጥታ ወደ ምን ጎራ እንደገባች የሚጠቁም ነው ። ሸንጎ የተባለው ወያኔ የሚል ችግር 

ምንጮች የሆኑትና ወልቃይት የትግራይ ነው የሚሉትንና ጸረ አማራ የሆኑትን "የቀድሞ " ወያኔዎች 

(አረጋዊና ግደይ) ያቀፈና በጉባኤውም ያሳተፈ ሲሆን የዚሁ ቡድን መሪዎች ደግሞ በሰሞኑ ትግል-ጠል 



ለሆኑት ሚዲያዎች በሰጡት መግለጫ ትግላችን በሰላምና በሰላም ብቻ ነው ማለታቸውንም ሰምተናል 

። በየነ ጴጥሮስ በጉባኤያቸው የተገኘው ከወያኔ ሊያደራድራቸው ሊያቀራርባቸው ይሆናል የሚል 

ጥርጣሬ መነሳቱ እንዳለ ሆኖ ደጋፊና አዳማጭ ያጣው ሸንጎ የተባለው ራሱን በራሱ ገድሎ ራሱንም 

አፍቅሮ ወያኔ የዋጠው እንዲባል አድርጎታል ። ሌሎች በተቹት ላለመለስ ሻምበልና ታማኝ ወደ አስመራ 

ከተጓዙ ሰለሞን ተካልኝን ይደግማሉ--ይዋረዳሉ--ብዬ ብቻ ልለፈው ። 

ይህ ሁሉ ሴራ ሳይጀመር ውድቅ መሆኑን ባልስተውም ደግሞ ደጋግሞ በትግላችን ላይ የሚሸረበውን 

ሴራ ማንሳቱ አስፈላጊ ነው የሚል እምነት አለኝ ። የብርሃኑና ሌንጮ የግንባር አዋጅ (ማለትም በሻለቃ 

ዳዊትና ዶር ጌታቸው የተደገፈው ) እንኳን ሱናሚ የፖለቲካም ትንሽ ፈሳሽ ሊሆን እንደተሳነው ሁሉ 

በአስመራ ግንባር መሰረትን ቢሉ ሌላ ክህደት መጣ ብለን የምናልፈው ይሆናል ። ብርሃኑ በሻዕቢያ 

ተደግፎ አርበኞች ግንባርን የማፍረስ ሴራውንና ጸረ አማራ ስምሪቱን ቢቀጥልም፤ አልፎም  ለሻዕቢያ 

የሰገደ አዲስ የአርበኞች ግንባር በመፈብረክ ሆነ ለአማራው ሕዝብ የሌለ ድርጅትን በግለሰብ ጄሶ 

ተብትቦ በማቅረብ ጸረ አማራነት ሊሳካ የሚችል አይሆንም ። ሸንጎም ቢሆን ስሙን በማንሳት ፈገግ 

ብናሰኘውም በመሰረቱ የሞቱና የተተፉ አላርፍ ባይ ቅሪቶች መሰባሰቢያ መቃብር ነው ። መድገም 

ካስፈለገም አበበ በለውን ሁሉም ያውቀዋል--የተከለሰና የከሸፈ ግለሰብ ነውና ። ርዕዮትም በራሷ ላይ 

የተኮሰች የብርሃኑ መጫወቻ ናት ። ተጨማሪ ማለት ያስፈልጋል ? 

ውሃ ቢወቅጡት እምቦጭ ። 

የጸረ ኢትዮጵያ ቡድኖች ሴራ ሁሉ ይከሽፋል ። 

የወያኔና የሻዕቢያ ቅጥረኞች ይውደሙ !!! 


