ግንቦት 7 ና ሻዕቢያ--ማን ቢወልድ ማ?
የሰሞኑ የጦርነት ጫጫታ አንደምታ
ኤልያስ አባጤና

በሻዕቢያ እርዳታ በወያኔ ላይ ጦርነት ከፍተናል ብሎ ዶክተር ብርሃኑ በኢሳት ያጮኽው ሀሰት የተወሰኑ
ተላሎችን ቢያደናግርም በቅርቡ በሎስ አንጀለስ በዚሁ አሳቦ ብርሃኑ ገንዘብ ሊመነትፍ የሞክረውን
ወግድ በቃህ ሊባ በሚል መንፈስ ኢትዮጵውያንውድቅ አድርገውበታል ። በሌሎች ከተሞችም ይህ
ዓይነቱ ተቃውሞ እንዲቀጥል ይጠበቃል ። የዚህ ጽሁፍ ዋናው ቁም ነገር ግን ይህ ሻዕቢያን ደጀን አድርጎ
ይደረጋል የሚባለው ትግል አንደምታ ነው ።
ግንቦት 7ን የሚደግፉ ክፍሎች ይህ ቡድን ከሻዕቢያ እንዲላቀቅ መጣር አለባቸው--አሊያም ግንቦት 7ን
መተው መነጠል ይገባቸዋል የሚባለው ትክክለኛ ጥሪ ነው ። ወያኔን ለመጣል ከሰይጣንም ጋር መጠጋት
ብለው ያውቁ መስሏቸው መቀባጠርን የተያያዙ ወገኖች አሉ ። ከሰይጣን ታድሞ የሚያጸድቅ ስራ
አይሰራም ፡፡ ሻዕቢያን በተመለከተ የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው የሚባለውም አይሰራም ። በቅድሚያ
ሻዕቢያ የወያኔን ውድቀት ይፈልጋል የሚለው አጠራጣሪና አነጋጋሪ ነው ። ቢያንስ ስብሐት ነጋ የሻዕቢያን
ውድቀት ወያኔ እንደማይፈልግ ነግሮናል ። ሻዕቢያ እውን የወያኔን ውድቀት ፈላጊ ቢሆን ኖሮ
1ኛ/ በብሄረሰብ ከፋፍሎ ድርጅቶችን አያስተናግድም ነበር፡
2ኛ/ ይህንንም ቢያደርግ እንኳን ድርጅቶቹ ወያኔን በሚያሰጋ ደረጃ እንዲንቀሳቀሱ በረዳቸው ነበር፤
3ኛ/ አርበኞች ግንባር ኩታ ገጠም ከሆኑ የጎንደር ክፍሎችና ከሱዳን በምልመላ ራሱን አጠናክሮ እንደ
ሀይል እንዲንቀሳቀስ በረዳው ነበር፤
4ኛ/ የአርበኞች ግንባርን ሀይል አጫጭቶ ፤ መሪዎቹን ገድሎ (ደብድቦ የገደላቸውን እነ ተስፋዪ
ጌታቸውን ማስታወስ ይበቃል)፤ ደብዛቸውን አጥፍቶ (ኮለኔል ታደሰ ሙሉነህ) ፤ በታትኖ ባልቆየ ነበር፤
5ኛ/ዴምሕት ያለውን ለራሱ ከመጠቀም ፈንታ በትግራይ ባሰማራው ነበር (ይህ ቡድን እስከዛሬ አንዲት
ጥቃት እንኳን በወያኔ ሳያደርስ መወዘፉ አይገርምም?)
6ኛ/ ወያኔን ከመጋፈጥ አንጻር ቁጥራቸው በርከት የሚሉበትን ከመዝጋት ፈንታ በሀምሳዎች ደረጃ
ሳይሆን በሺዎች እንዲሰለፉ በረዳቸው ነበር፤
የሲዳሞ ነጻ አውጪ ግንባር? 2
አርበኞች ግንባር-- 47
ግንቦት 7-- 13
በኒሻንግል ግንባር-- 23

ኦነግ --ለአራት ተከፍሎ የነዳውድ ኢብሳው ቁጥር-- 94
የአማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ==የተበተነ
ይህ መጠናከር ሳይሆን መጫጫትና ሰባራ ዱላ መሆን ነው ።
ባለፉት 24 ዓመታት በሻዕቢያ ተደግፎ ወያኔን በቀጣይነትና በሚገባ የመታ ሀይል ለምን አልታይ
አለ? ለዚህ መልሱ ከባድና ስውር አይደለም ። ሻዕቢያ ከወያኔዎች ባልተናነሰ ኢትዮጵያንና በተለይም
አማራን ይጠላል ። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንድትቆም አይፈልግም--ተሽመድምዳ በስሩ እንድትወድቅ
ነው ፍላጎቱ ። ለዚህ ግብ ይረዱኛል ያላችውን ቢሰበስብም በጸረ ወያኔነት አላሰማራም ። በግልባጩ
ደግሞ ወያኔ ጸረ ሻዕቢያዎችን በኢትዮጵያ አሽመድምዶ ይዟቸዋል ። ዛሬ በሻጥር ለእስር የበቃው
አንዳርጋቸው ጽጌ ለምሳሌ ኢሳያስን በማዳነቅ ክነከሱበት ጥርስ የሚላእቀ መስሎች ነበር ። ቀደም ሲል
ኮለኔል ሙሴ የተባለው ባለጌ ሻዕቢያ አስደብድቦት እንደነበር ቢካድም ሀቅ ነው ። በሻዕቢያ ላይ
ስልንገራገረ ነው አንዳርጋቸው አስልፎ ሊሰጥ የቻለው ? ብርሃኑ ነው ለወያኔ ሹክ ያለው ጉዞው በሰንዓ
በኩል ነው ብሎ?መልሱ ገና አልተገኘም ። ስል ሻዕቢያ ጸረ ኢትዮጵያነት ግን በጉልች ፍዳ ሲቀምሱ
የነበሩትና በአርበኞች/ግንቦት 7 እንቅስቃሴ ዙሪያ ሆነው ለኤርትራ መሬት የበቁት (ከግድያ የተረፉና
ያመለጡት) በዝርዝር ነግረውናል ።
እንበል የግንቦት 7 ቅጥፈት እውነት ነው። በሻዕቢያ ተደግፎ ለስልጣን የሚበቃ ሀይል የኢትዮጵያ ነው
የሻዕቢያ? ወያኔን ወደ አዲስ አበባ ያጀበው ሻዕቢያ ነበር ። ምን ውጤት ተገኘ? ሁሉም ኢትዮጵያዊ
የሚያውቀው ነው ። የግንቦቱ ጦር ደግሞ በፈሪውና ሲቪሉ ብርሃኑ ወይም በንዓምን "ቀጭኑ" ሊመራ
የሚጠበቅ አይደለምና በኤርትራኖች ቁጥጥር ይውላል ማለት ነው ። ሻዕቢያ ሰማይ ከመሬት ቢገጥም
ለኢትዮጵያ የሚሆንና በኢትዮጵያኖች የሚካሄድ ትግልን አይደግፍም ። አይጠቅመውም፤ አይበጀውም
። ይህን መካድና መጠራጠር መሞኘት ነው ። ክወልቃይት ቃፍቲያ እስክ ዳንሻ ጠገዴና ወደ
ሳንጃ(ለጎንደር 80ኪሎሜትር) ተወርውሮ የሰባት ቀናት የጋለ ጦርነት የሚያደርግ ሽምቅ ተዋጊ በታሪክ
የመጀመሪያው ሳይሆን አይቀርም ። በአጭሩ ብርሃኑ ነጋ ግንቦት 7ን የሻዕቢያ መሳሪያ አድርጎ ጸረ
ኢትዮጵያ ሚና ሰጥቶታል ። ይህ ግለሰብ ለቅርብ ጓደኞቹ ደንታ ቢስ መሆኑን ለማየት አንዲትም ቀን
እንኩዋን ለአንዳርጋቸው በሚደረጉ ሰልፎች ሳይገኝ መቅረቱ ይመሰክራል ። የብርሃኑ የፖለቲካ ጀርባ
ሲመረመር ወያኔነትን እንጂ ሌላ አያሳየንም ። ቅንጅትን ጎዳ፤ ብርቱካንን ጎዳ፤ የሙት ከተማ አድማን
ገደል፤ ስንቱ ስንቱ ይዘረዘራል? ከተቃዋሚ ድርጅቶች የህብረት ጥረቶች ሁሉ ሸሽቶ ያለው አለምክንያት
አይደለም ። የጀርባ አጥንቱ መሰበር አለበት ሲል ወያኔን ደግፎ ከኮነነው ሻዕቢያ ጋርስ በምን ተዓምር
ሊወዳጅ ቻለ? በመጨረሻም ብርሃኑ በሻዕቢያ ላይ ከተማመነ ምነዋ አንድ ጊዜም ቢሆን ወደ አስመራና
የ "ትግል" ሜዳ ብቅ ማለቱን የፈራው?
ሀገራችንን እንወዳታለን ካልን ለኢትዮጵያ ችግሮች አንዱ ዋና ምክንያት ሆኖ የቆየው ሻዕቢያ/ኢሳያስ
መሆኑን መገንዘብ እንገደዳለን ። ከእባብ ዕንቁላል ርግብ አይፈለፈልም ። ከሻዕቢያ ወግኖ ኢትዮጵያን
መታደግም ዘበት ነው ። ይህን ሀቅ ተቀብሎ ግንቦት 7ን ማዳን ከተቻለ በትግል ከሻዕቢያ ማላቀቅ ወሳኝ
ይሆናል ።ማለትም ለጠላት የተሸነፉትን እነ ብርሃኑ ዓይነቶቹን መሪዎች ማስወገድና ድርጅቱን መረከብ
። ለግንቦት 7 ጥፋቶች ተጠያቂ ሁላችን ነን ። ብርሃኑ ሲያላግጥብን አጨብጭበን በርታ በርታ ብለነዋልና
። የሚቃወም ድምጽንም አልሰማም ብለን ከርመናልና ። ስለሆነም ናቀን። ነጋ ጠባ ፤ ዓዲስም
የተጋለጠም ዘይቤ እየቃኘ ከአንጎላችንና ገንዘባችን ነጥሎናልና ። ጦር አሰማራሁ ማለቱ የግድ የሆነው

የህልውና ጥያቄ ግንቦት 7 ላይ አፍጦ ስለመጣ መሆኑ ሊደበቅ አልቻለም ። በመቶዎች አዳራሽ የምሞላ
ነኝ ባዩ ግንቦት7ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 30 ሰው መሰብሰብም እየከበደው መምጣቱንም እናያለን ። የኢሳት
ስርጭትም ችግር በችግር ሆኗል ። ኢሳት ሙሉ በሙሉ የአንድ ድርጅት መሆኑ ሊካድ ቢሞክርም
ተጋልጧል ። የግንቦት ፖለቲካ ሲበላሽ የዚህም አንደምታ ኢሳትንም ጎድቶታል ። ግንቦት 7 ም በብርሃኑ
ቁጥጥር በመግባቱ ለሻዕቢያ ተሸጠና ወደ ውድቀትም እያመራ ነው ። የሀሰት ምስክሮችን ቢደረድር፤
ብዚት ቢያስፈራራ የመጣበትን የውድቀት ጎርፍ ሊመልሰው የሚችል አይደለም ። ነ ትነገ ወዲያ ያ
ተፋላሚው ጦር የት ደረስ ሲባልም ዓይን ፍጥት ይመጣል ። ይህን የግንቦት 7ን የውድቀት ጉዞ ማቆም
ይቻላል ? ማቆምስ ለምን ያስፈልጋል ነው ተገቢው ጥያቄ !

