
በሳን ሆሴ ኮራሁ---ግም 7 አፈረ 
አረዮ እሽቱ 

 
ሀፍረትና ይሉኝታን ያጣው ስግብግብ ቅሪላ --ወይም በሌላ ስሙ ብርሃኑ ነጋ-- ውርደት በውርደት ላይ 
ቢመጣበትም ዓይኑን በጨው አጥቦ ገንዘብ አዋጡ ማለትና በቁጥጥሩ ስር ያለውን--የውሸት ዜና 
ፋብሪካውን ኤሳትን--እያስቀደመ የልመና አቆፋዳውን ከቦታ ቦታ መውሰዱን ማቆም አቅቶታል ።
የመጨረሻዋ ጥገት ላም እንድትሆን የተበየነባት ሳን ሆሴ ከተማ ነበረች ። 
 

 
በሆቴል በኪራይ የተያዘው አዳራሽ ወደ 250 ታዳሚ የሚያሰተናግድ ነው ። ቱልቱላ ነፍተው የውሸቱን 
ነጋሪት ጎስመው ከነዋሪው ንዋይ ሊመነትፉ የተላኩት ደግሞ ሲሳይ አጌና (ከጊዜ ወደ ጊዜ እየዘቀጠ 
የሄደው ግንቦቴ)ና ሲደብቅ የነበረውን የግንቦት 7 አባልነቱን ሁሉም ያወቁበት ሆዳሙ ሰዲቅ ነበሩ ። 
ታዲያ ስንት ሰው ተገኘ? ወደ 22 የሚጠጋ !! ኪሳራ!! ሳን ሆሴ ከወያኔ ጋር የሚዳሩና ቦንድ ገዢዎች እነ 
ግርማ በቀለን ዓይነት አስመሳይ አማራና ጸረ ወያኔ ነን ባዮች ቢኖሩባትም በርካታ ጀግኖችና እነ ሄኖክ 
የሺጥላና መሰሎቹም ያሉባት ከተማ ናት ። ታዲያ ይህ አጭበርባሪ የቡከኑ ብርሃኑ ቡድን ዳግም 
ሊያወናብድ ሲነሳ እንደዚህ አሳፍረው ጭራውን ቆልምሞ እንዲመለስ ማድረጋቸው እውነትም 
የሚያኮራ ሆኖ ይገኛል ። የሳን ሆሴን ምሳሌ ሌሎች ከተሞችም በመከተል ለግንቦት 7 ወሮበሎች 
ማዕቀብን ሰጥተው አሳፍረው እንዲሸኙ ጥሪ ማድረግ እፈልጋለሁ ። አባሎቹን አሳልፎ የሚሰጥ ቡድን 
ከበሬታን ሊያገኝ አይገባውም ።  
አንዳርጋቸውን ማን አሳልፎ ሰጠው፤ማን ረሳው ስንል--መልሱ ግልጽ ነው ። የለንደኑ ታደሰ ብሩ በጥር 
ተይዞ በሰኔ ሀምሌ ዜናው ደርሶናል ። ዘመቻ እንዳይደረግለት የራሱ ድርጅት መሪዎች ሻጠሩት ብንል 
ማጋነን ነው ? የሻዕቢያ አፍ ቀላጤ ሆነው ያስቸግሩን የነበሩት እነ ንዓምን ዘለቀም የበላችው ጅብ 
አልጭህ ካለ ወራት አለፉ ። ብርሃኑ ራሱም እንደገና በክኔል ተራራ ላይ የወጣ ይመስላል ።ዘቅጦ 
ተንኮታክቶ ዛሬ የሚደበቀው ከጉራጌነቱ በስተጀርባ መሆኑ ምንኛ እንደከሰረና እንደተዋረደም ያሳያል ። 
ሳን ሆሴ ፍርዱን ሰጥቷል--ለሌቦችና የሻዕቢይ ቅጥረኞች፤ጸረ አማራዎች በሞላ ምላሹ ሀፍረትን 
ማከናነብና ማጋለጥም ነው ። 
 

 
ዳያስፖራውን ወያኔ በተቻለው ሁሉ ሲመጠውና ሲመዘምዘው ቆይቷል ። ብርሃኑም በመቀጠል ከወር 
ወር አቀራረብ እየቀየረ --ለየዋሆች ኤሳትና እሱ የተለያዩ አካሎች ናቸው ብሎ እየቀጠፈ-- ዳያስፖራውን 
በየቦታው እንደገና እንደገና ዘረፈው ። በወያኔ መብቱ ተጠብቆለት ያለው ሀብታም ነጋዴ የነጋ ቦንግር 
ልጅ የሆነው ብርሃኑ ከዚህ ቀደም አሜሪካ ከለገሰው ገንዘብ በተጨማሪ በትግል ስም ዘርፎ ከብሯል ። 
ሳን ሆሴንም ዳግም ሊግጥ ሲል ነው ሀፍረትን ተከናንቦ ከስሮ መመለስ የግድ የሆነበት ። ይህ ሁኔታ 
የሚቀጥል ነው፤መቀጠልም ይገባዋል ።የብርሃኑና ወዳጆቹ ተንኮል ተነቅቶበታል ። የጠነዛ ውሸታቸው 
እርቃኑን ወጥቷል ። የሌለውን ጦር አለን ብሎ የጎንደርን ሕዝብ ትግል ለማምከን ወይም ሌላ ገጽታና 
ይዘት ለመስጠት የሚያወጣቸው መግለጫዎችም የውድቀቱ ምልክቶች ሆነዋል ። ብርሃኑ እጅ እጅ አለ 
በቃው ነው ያለ የሳን ሆዜ አኩሪ ኢትዮጵያዊ ። መልዕክቱ በሌሎች ቦታዎችም ይደገም ፤ ይስፋፋ ። 
ብርሃኑ መሰል ሌሎች ጸረ አማራ አወናባጆችም በያሉበት ይጋለጡ ይወገዙ ። ነቅተናል እንበላቸው 
ለወሮበሎቹ ሁሉ  ስም እየቀያየሩ ሲመጡ ። ባለ ራዕይ ነን ብለው ግራ ሊያጋቡን የተነሱትንም 
ወግዱልን እንበል ። 
የኢትዮጵያ ጀግና ሕዝብ በአስመሳዮች ላይም ድልን ይቀዳጃል !! 
ብርሃኑና ግንቦት 7ን በሁሉም መስክ በማዕቀብ እንለብልብ !! 
 


