
ታህሳስ 29/2009 

ኤሎሄ ግንቦት 7 

የሶስት ወደላዎች ቀጣይ ቅሌት 

ብርሃኑ ጨቃኝ !ጨቅላ ይዛ ከምትለምን ገንዘብ የሚመነትፍ ህሊና ቢስ ዋሾ ። 

ኒዓምን ለቀፈቱ ራሱን የሸጠ የሻዕቢያ ጉማሬ። 

መሳይ ከወያኔ ሳይቆርጥ ለኢሳያስ ያደረ፤ኮረብታ ዳሸን ሆኖበት መጫወቻ መቀለጃ የሆነ ። 

ሶስቱ ወደላዎች የኢትዮጵያ ጠላቶች ሆነዋል ። 

ዋናው መሳሪያቸው ኤሳት በሚል አሜሪካ የለገሳቸው ጣቢያ ነው ። 

ባለፈው ሰሞን ኒዓምንና መሳይ ሕዝብ የፈጀውንና እያሰቃየ ያለውንም ኢሳያስ አፈወርቂን ሲያወድሱ ተደምጠዋል ። ውሻ በበላበት 

ይጮሃል አይደል ብሂሉ ? ኤሳት መድረክ ያልሰጠው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ፍጹም የለም ። በቅርቡ ገለልተኛ መስሎ በሶስት ቃለ 
መጠይቅ ልፈፋ የያዘው ግለሰብ ለምሳሌ በነብርህኑ ቤት ያደገና ከለገሰ ዜናዊ ጋር ስንቱን የሀገር መኮንን ፈሪ፤ሻጥረኛ፤ኢሕአፓ ወዘተ 

ብሎ የገደለ ነው ። ለ 12 ዓመት ወያኔን አገልግሎና በተለይም አማራውን አጥቅቶ ኮበለልኩ፤ ወያኔን የሚያጋልጥ መጽሃፍ ጻፍኩ ብሎ 

የግንቦት 7 አመራር የሆነውም ግለሰብ በባድሜ ጦርነት ሻዕቢያ አሽነፈ ሲለን ተደምጧል ። አረመኔው ጃዋርንስ ማነው ለመድረክ 

ያበቃው ምርጥ ምሁር ብሎ ? የስንቱን ተላላ ሕዝብ ገንዘብ ሰራዊት መሰረትን ብለው እንዳልዘረፉ ሁሉ ይኸው ኒዓምን እርማችሁን 

አውጡ ብሎ ከባድ መሳሪያ አላገኘንምና ትጥቅ ትግሉ አይቻልም በሚል ምንም የግንቦት 7 ጦር የለም ሲል ለማያውቁት ሀቁን ነግሯል 
። ምክትሉ ወይም ባልደረባው ይህን እያለ ዓይን አውጣው ዋሾ ብርሃኑ የጎበዝ አለቃ የነጻነት ታጋይ አልን እንጂ በጎንደር የሕዝብ 

ትግል የምንመራው እኛ ነን ብሎ ለፈፈ። ማንኛቸውን እንመን ? ሶስቱ ወደላዎች ለሻዕቢያ ቅምጥነት በሚያሳፍር መንገድ ሲወዳደሩ 
ማየት ያሳፍራል ። በአባ ሻውል መስፈር መብታቸው ሲሆን የጎንደርንና የአማራውን ሕዝብ በአጠቃላይ ለመናቅና ለመሻጠር 
የሚጥሩትን ግን ዘንጋ ሳንል ማውገዝ ያለብን የሞት ሽረት ጉዳይ ነው ። 

የሃገሬ ሰው የእንጨት ምንቸት ራሱ አይድን ሰው አያድን ይላል ;› የግንቦት 7 ጦር ደካማ ወይም መሳሪያ አጥሮት ትግል ያቃተው 
ሳይሆን ለማንም የማይውል የማይጠቅም የእንጨት ምንቸት ነው ። የለም ። የተዋጋውም ጦርነት ካለ በብርሃኑ የበክኔል ቪላ ቅዠት 
ብቻ ነው ። ለነገሩ ኒአምን የሚባለው ከዚህ ቀደም ለካሳ ከበደና ለኮለኔል ጎሹ ተላላኪ ሆኖ የሌለ ጦር አለ በሚል አወናብዶ ከተገኘው 

ገንዘብ የተቃረመ ነው ። ገንጣይ ግንጠላ እያለ ስንቱን (ሻዕቢያን ጭምር) ሲያወግዝ ከርሞ ዛሬ ተገልብጦ የኢሳያስ አድናቂ፤የገንጣይ 
ኦሮሞዎች ጥብቅ ወዳጅ ሆኖ እንደ መሰሎቹ ራሱን አዋርዶ ይገኛል ። መሳዩ ከሀገር የወጣው ከወያኔ በሀገር ጉዳይ ተጣልቶ ሳይሆን 

በገንዘብ (አልተከፈልኩም) የተነሳ መሆኑንም አምኗቸው የነበር አንድ ወጣት በበቂ አጋልጧል ። የአምባጮዎችና ምንቸቶች ስብስብ ! 
አነጋጋሪ የሆነው እኛው ነን ። ቀን ተቀን ያታልሉናል፤እኛም እንነዳለን ። ኪሳችንን ባዶ አደረጉት። አሁንም እንዳልጠገብ ጅብ እየዞሩ 
አምጡ አምጡ እያሉን ነው ። ይህ መቆማ ያለበት ነው ። በሀገራችን መንገድ ወድቀው ያሉትን በሺ የሚቆጠሩ ህጻናት መርዳት 
ይበልጥ ለሀገር ይጠቅማል። የብርሃኑን ኪስ ማደለቡ ከንቱ ኪሳራ ነው ። ኤሳት ለብርሃኑ የተሰጠ የአሜሪካ መሳሪያ ነው ። በወር እስከ 

80 ቪ ዶላር በጀት የተመደበለት ይህ ተቋም በእኛ መዋጮ ነው የሚካሄደው ብሎ ማሰብ ቀርቶ ማለም የተባ ሞኝነት ነው ።  

የአሜሪካንን ተንኮል እዚህ ላይ ማንሳቱ አስፈላጊ ባይሆንም የኤሳት ሚና ለማን እንደሚጠቅም መመርመሩ ከባድ አይደለም ። ኤሳት 
በእጅ አዙር ሳይሆን በቀጥታም የሻዕቢያ ቃል አቀባይ ነው ። ይህ ለማንም አይሰወርም ። ይህን ሁሉ ተገንዝበን ይህን የሕዝብ ጠር 

ግንቦት 7 የተባለውን መመከትና ማምከንም ይገባናል ። ለብርሃኑ ሀገሩ ገንዘብ ነው ። ኒዓምንም ከመቅጽበት ኦሮሞ እኮ ነኝ እያለን 
ነውና ሲያመቸው እነ ዲማን ዳውድን አጅቦ የነጻ ኦሮሚያ ዜጋ ሊሆን የሚያልም ነው ። ተነቅቶባቸዋል ። በአማራው ላይ በቀጥታም 
በእጅ አዙርም የተነሱት አለምክንያት አይደለም ። ነገር ግን ስንቱን ጠላት ያሳፈረው አማራና ጽኑ ኢትዮጵያዊ ሁሉ አድዋን 
ይደግምባቸዋል እንጂ የሚሸነፍላቸው አይሆንም ። 
 

የሻዕቢያ ቅጥረኞች ይውደሙ ! 
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