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ብርሃኑ ነጋ እርሾ በመስረቅ የሚተካከለው የለም ። – ኄኖክ የሺጥላ 
June 20, 2017 – ቆንጅት ስጦታው  

ግንቦት ሰባት የተቋቋመው ወያኔን ለመጣል ሳይሆን በአማራ ደም ለመነገድ ነው ! ግንቦት ሰባት የተቋቋመው 
ታግሎ ለማሸነፍ ሳይሆን ሰርቆ ለመቅደም ነው ። ብርሃኑ ነጋ እርሾ በመስረቅ የሚተካከለው የለም ። 

 

1ኛ ቅንጅት ሲመሰረት ቀስተ ዳመና እንደ መና የወረደ የህዝብ ፍቅርን እና የህዝብ አመኔታን አገኘ! እርሾው ግን 
የመኢአድ ( ወይም መዐህድ) ነበር 

2ኛ ብርሃኑ ነጋ የቅንጅት ድል ከፍ ባለበት ሳምንት ከከተማ ከንቲባነት ይልቅ ልቡ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን 
ላይ ተንጠለጠለ ። በዚህም ምክንያት ማንም በሚያውቀው ሴረኛ ማንነቱ ቅንጅት እንዲፈርስ ከፍተኛ ሚና 
ተጫወተ። 

3ኛ ብርሃኑ ነጋ የቅንጅት ዝናውን በመጠቀም ፥ ኢትዮጵያ እያለ ትንፍሽ ስላላለው የትጥቅ ትግል አማሪካ 
በመጣ በማግስቱ ይለፍፍ ጀመር 

4ኛ ኢሳት የሚባለው ሃሳብ የተፀነሰው በ ኢትዮ ሚዲያ ፎረሙ አዘጋጅ በ ወንድማችን እና በምንወደው ክንፉ 
አሰፋ ነበር ፥ ጭልፊቱ ብርሃኑ ሃሳቡን በመንጠቅ ኢሳትን የራሱ አደረገ 

5ኛ የጃዋር መሃመድ አካሄድ ያሰጋው ብርሃኑ ፥ የኦሮሚያን ትግል የኔ ነው ለማለት የሚያስችል ዘዴ ዘየደ። 
በፍጥነት የፖለቲካ መርጀሮችን በመፈለግ ፥ ከኦነግ ባለስልጣናት ጋር ያጫጉላ ሽር ሽር ውስጥ ገባ። አላማውም 
፥ በነ ሌንጮ በኩል የኦሮሚያ ትግል የኔ ነው ( የኛ ነው ) የሚል መለከት ለመንፋት ነው ። 

5ኛ ብርሃኑ ነጋ የጎንደር እና የጎጃም ህዝብ አመፅ በተነሳበት ሰሞን ፥ በፍጥነት የጎጃም ግሎባል አሊያንስን እና 
የጎንደር ህብረትን ጨምድዶ በመያዝ ፥ የጎጃም እና የጎንደር አመፅ በግንቦት ሰባት አማካኝነት የተቀነባረ 
ይመስልልለት ዘንድ የተለመደ ቅጥፈቱን በመረጣቸው የዲያስፖራ ብአዴን መሰል በ ግንቦት ሰባት ፍቅር 
የወደቁና ሆድ አደር አማሮችን በማሰባሰብ ፥ የሆነው ሁሉ እየሆነ ያለው በግንቦት ሰባት እንዲመስል አደረገ ። 

6ኛ ብርሃኑ ነጋና ጓደኞቹ ኢህአፓን ከሚወቅሱበት ዋነኛ ነገሮች ውስጥ አንዱ የ ኢህአፓ መሪ የሆነው እያሱ 
አለማየው ( በኢህአፓ ውስጥ መሪ የሚባል ሃሳብ መኖሩን ብጠራጠርም ) ፥ ለብዙ አመታት የድርጁቱ መሪ 
ነው የሚል ነበር ። ብርሃኑ ነጋ የድርጅቱ ሊቀመንበር ሆኖ ከተቀመጠ ከ 10 አመታት በላይ አልፏል ። ይህ 
በስልጣን ላይ የመሻገት ነገር የሚያሳስበው እና በዲሞክራሲ የሚያምን ድርጅት ከሆነ ለምን የድርጅት 
ሊቀመንበር ፥ በትግል ላይሆኖም ቢሆን ስንኳ የሚመረጥበት ስርዓት ፥ የሚያገለግልበት ዘመን ለምን በግንቦት 
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ሰባት አላማ እና የትግል ስልት ውስጥ አልተካተተም ? ተካቷል የሚባል ከሆነ ብርሃኑ ነጋ ከ 10 አመት በላይ 
የድርጅቱ መሪ ሆኖ የቀጠለው ( ትግሬዎቹ እንደሚሉት መለስን የሚተካ ስለሌለ ነው ) ብሂል ፥ እዚህም 
ብርሃኑን የሚተካ ስለሌለ ነው በሚል ፈሊጥ ተሸብቦ ነው ወይ ? 

ባጭሩ ግንቦት ሰባት ማለት ፥ እጩ ወያኔ ነው ! 

ኄኖክ የሺጥላ 

 
 


