
 

የሻዕቢያና ግንቦት 7 አዲሱ ዱለታ 

(ኢትዮጵያ ባጎረሰች ተነከሰች ) 

  አስቴር ሉጬ 

ወደ አስመራ ተጉዘው ሰፊ የህብረት ግንባር መሰረትንላችሁ ሊሉን የተዘጋጁት የሚከተሉት 

ናቸው ተብሏል ፤ 

 

·         ብርሃኑ ነጋ 

·         ንዓምን ዘለቀ 

·         ሌንጮ (ዮሐንስ) ለታ 

·         ጌታቸው በጋሻው 

·         ዘፋኙ ሻምበል 

·         ታማኝ 

·         የአማራ ተወካይ ተብዬ ግለሰብ 

·         የጎንደር ህብረት ተወካይ 

·         ሌሎች... 

ወደ አስመራ ተጋብዘናል ግን አንሄድም የሚሉ አሉ ። ምክንያታቸው ብዙ ነው ።ዘፋኙ ሻምበል ሆዱን 

ሸበብ አድርጎ እንደ ዜሮ ዜሮ እንዳይቃጠል የሚመክሩ ብዙዎች ናቸው ። ኤሎሄ ኤሎሄ ሻምበል 

አቅዋም የለውም ሆድ ብቻ እንጂ የሚሉ ጥቂቶች አይደሉም። ጊዜ ያሳየናል ። ግንቦት 7ኦች የታሰበውን 

ለመሽፈን ወደ አስመራ የምንሄደው ከአርበኞች ግንባር ያለውን ችግር ለመፍታት ነው  ብለው ማናፈስ 

ጀምረዋል ። የጎንደር ህብረት ተቋም ከነብርሃኑ ጋር መሽኮራመሙ እንደማይጠቅምም በመነገር ላይ ነው 

። ህልውና አልባው ሸንጎ  በሉኝ ባይም ተቋም ስብሰባ አድርጌ ውሳኔ አሳለፍኩ ሊልና ለወያኔ ጋር 

ሊተቃቀፍ ሊወስን ሸብ ረብ እያለ ነው ። (የምንመልስበት ጉዳይ ይሆናል )። የኢትዮጵያ ሀገር ወዳድ 

ሀይሎች ሀቀኛ ሰፊ የህብረት ግንባር ሊመሰርቱ ሲነሱ ብርሃኑ ነጋ ሌንጮን አቅፎና አማራን አስገባሁ 

በሚል ፋይዳ ቢስ ህብረት መሰረትኩ ሊል መነሳቱ ምንኛ ግንቦት 7 የኢትዮጵያን ሀቀኛ ታጋዮች 

ሊያደናቅፍ መሰለፉን የሚያረጋግጥ ነው ። የግንቦት 7 ጀሌዎች ወደ አስመራ መድሃኒት ወዘተ ይዛችሁ 

ሂዱ ተብለው ታዘዋል ።ለማን? በነፍስ ወከፍ በሚያዝ መድሃኒትና ስንቅ ነው እንዴ ጦር ተብዬው 

የሚደገፍ ? ኢትዮጵያ ባጎረሰች መነከሷ በዛ ። በዚህ ጃዋር፤በዚያ ብርሃኑ፤ በዚያ በዚያ ሻዕቢያ ወያኔ፤

ሁሉም ጥርሱን ሹሎ ሊቦጭቃት ተዘጋጅቷል ። የሻዕቢያና የነብርሃኑ ዱለታ በአስመራ ሰፊ ስብሰባ 

ተካሂዶ፤አማራውም ታቅፎ (!!!!) ሰፊ ግንባር ተመሰረተ ለማለት ነው ። ከብርሃኑ ና ሌንጮ ውጪ 

የትኛው አማር እንዳይባሉ ህልውና የሌለው የአማራ ስብስብ መሰረትን ብለው በስመ መሪ አንድ 

በኬንያ ስደት በርበሬ ሽሮ ሻጭ የነበረን ግለሰብ ከወደ አሜሪካ ሰይመው ምላሱን በዶላር ገዝተዋል ። 

አዲስ ነገር አይደለም ። ካሳ ከበደ፤ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ፤ብርሃኑ ነጋ ደጋፊዎቻቸውን እነ አሜሪካን 

ተማምነው ብዙዎችን--ከ መቶ አለቃ ሲሳይ እስከ ታማኝ ንአምን-- በዶላር ገዝተዋል ። በኤሳት 



ለፍላፊዎች በአብዛኛው የሆድ ቅጥረኞች ናቸው ። ህዝብ የሚያውቀው ምስጢር ነው። የግንቦት 7 

ረቂቅና የታወቀም ሚና የህዝብን ትግል መቅደምና ማደናቀፍ ነው ። ከሻዕቢያ ጋር ሆኖ ጸረ ወያኔ 

ህብረትን እንመስርት ብሎ መጣሩም አሰቃቂ ቀልድ ነው ። ወደ አስመራ በቅርቡ ሊጓዙ የተነሱት ሁሉ 

ሚናቸው ወደዱም አላወቁትም ጸረ ኢትዮጵያ ነው ። ሻዕቢያ ኤኤፍዲ ብሎ የሞከረውን ሻጥር ማን 

ይረሳል ? 

አስመራ ሊአክሄድ የታቀደውን ስብሰብ አጥብቀን እናውግዝ። በዞህ ስብሰባ ኢገኙእ የተነሱትንም በጸረ 

ኢትዮጵያ ስምሪት ክስ እናውግዛቸው ። ኢትዮጵያ ባጎረሰች አትንከሷት እንበላቸው ። 

የሻዕቢያ፤የብርሃኑና ሌንጮ ሲራ ይጋለጣል፤ይከሽፋል ። 

 

ባንዳዎችና ከሀዲዎች ይዋረዳሉ። 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል!! 

ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል !!! 


