ኢትዮጵያ ታድላ
መጣላት ብርሃኑ ነጋ !
አዲሱ ደረጀ

ብላችሁ ጨፍሩ እያሉን ነው ። ቡታ አሰሚዎች አልጠፉም። ማንም አላወቅንም አልተነገረንም ሊል አይችልም ።ወደ
ሻዕቢያ የሄዱና ሊሰሩም የሞከሩ ታዋቂ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ይጠንቀቀ ብለው ነበር --እያሉም ናቸው ። አንዳንዶቹ
አምባገነኑን ኢሳያስን ሳይቀር ያገኙ ናቸው ። አቶ መልኬ፤ ኤልያስ ክፍሌ፤ ደምስ በለጠ፤ ፕሮፌሰር ሙሴን መጥቀስ
ይቻላል ። ባለራዲዮውና የግንቦት ፯ ወዳጅ የነበረው አበበ በለውም ከሻዕቢያ ማበር ጎጂ እንጂ ጠቃሚ አይደለም ሲል
ነግሯቸዋል ።
ዶክተር ብርሃኑ ከትግሉ ተቀላቀለ ተባለ። የት ሄደ፤ የት ታየ ለሚለው መልሱ ኤርትራ ሆነ ። ወደ አስመራ ደፍሮ መሄዱ ፤
ሊያስመስግነው ይገባል ። ግን ኤርትራ መሄድ ሆነ ኢሳያስን ማግኘት ማወቅ (ጨካኝ ነፍሰ ገዳይ !) የሚኮራበት ወይም
የሚደነቅ ነው ማለት ሊዋጥልን አይችልም ። ይህ የጁላይ ወር ድራማ ዋናው ግቡ ገንዘባችንን ለግንቦት ፯/ብርሃኑ
እንድናፈስ ለማድረግ ነው ። ከወልቃይት አዘዞ-ጸዳ የበረረው ጦር የነ ብርሃኑ ፈጠራ ነው ። የማን እጅ እንዳለበት መገመት
ይቻላል ። የተመረጠ መንግስትን ሊገለብጡ ከመሬታችን የሚሰሩትን አሜሪካ በዝምታ አታያቸውም ይባል ነበር ። ታዲያ
እነ ብርሃኑ ይህን እያወቁ ወያኔን ልንጥለው ነው በትጥቅ ትግል ብለው በይፋ ወደ አስመራ ሄዱ ብሎ ማመን ያዳግታል ።
አሜሪካ ሲያሰኛት እገዳ እንደምታደርግ በ ፩፱፱፫ አቶ መርሻ ዮሴፍን ስትከለክልና አቶ አበራ የማነአብም ሲታሰር ዝምታን
ስትመርጥ ታይታለች ። እነ ብርሃኑን ማን አበረታታቸው ብሎ መጠየቅ ይኖርብናል ። እስካሁን ብርሃኑ ወደ ጦር ሜዳ
ገባ፤ወደ ኢትዮጵያ ተሻገረ ሲል ቀዳዳው የኢሳት መሳይ ሰበር ዜና ብሎ አልነገረንም ። አሜሪካ እነ ዶክተር ሲመለሱ
አትገቡም ትላቸው ይሆን ወይም ኢሳትን ታግድ ይሆን ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው ። እናያለን ።
አዋቂዎቹ እንደነገሩን ከሆነ ሕዝባዊ ሀይል የሚባል ጦር የለም ። ካለም ከ፻ ያህል ቢሆን ነው ተብሏል ። በመቶ ሰው ምን
የሰለጠነ ስፓርታ ቢሆን ወያኔ የሚርመሰመስበትን ድንበር ጥሶ መግባት ዘበት ነው ። ሁመራ፤ዳንሻ፤አርማጨሆ፤ መተማ
አዘዞ ጸዳ ዋዛ ቦታዎች አይደሉም ። ጦሩ ስንቅ ከየት አገኘ ስንልም መልስ የለም ። በርካታ ጦርነቶች ለማድረግ
የሚያስፈልገውን በቂ ጥይት በሸክም በሚያዝ ብቻ የሚሟል አይመስልም ። ኢሳት ሰበር ዜና የሚለውን የሚያቀብለው
ክፍል ስለ ጎንደርም ስለ ትጥቅ ትግልም ዕውቀቱ ጥቂት ነው ። ዶክተር ብርሃኑና አብረውት የሄዱት የሞቀ ቢታቸውን
ንብረታቸውን ትተው ሄዱ ተብለው በብጤዎቻቸው ተደንቀዋል ። ሀብታም ወደ ኤርትራ --ያውም ለአጭር ጊዜ ሄደና-ትልቅ መስዋዕትነት ነው ተብለናል ። ያልሞቀ ቤቱንማ ትቶ በረሃ ወጥቶ የሚሞተውስ ምን ሊባል ነው ለመሆኑ?ምነው
ኢሳት ስል ተስፋዬ ጌትቸው፤ ስለ ኮለኔል ታደሰ ሙሉነህ ትንፍሽ ማለት አቅቶት ቆየ ብሎ መጠየቅም ይገባል ።ስንት
የአርበኖች ግንባር አባላት ሲሰዉ ከዚህ በፊት ምንም አልተሰማም ፤ አልተነገረም ዛሬ ስለ ብርሃኑ ከሚያወኩት ። ዘመቻ
ምትሃት የሚታመን አልሆነምና ዶክተሩ ወደ ሻዕቢያ ብቅ ብሎ በቁጥጥሩ ያለውን ሚዲያ በማስጮህ ሲመለስ በነ ታማኝ
አማካይነት እርዱ አዋጡን ሲያሰማራ ውጤቱ ያማረ ይሆናል ብለው ገምተዋል ። በጠራራ ጸሓይ ሲዋሹ ያላፈሩት አንድም
ብልጥና ጮሌ የሆኑ መስሏቸው ሲህን በሌላ በኩል ደግሞ ጃማአውን ሁሉ፤ በውጭ ሀገር ያለውን ኢትዮጵያዊ ሁሉ
በመናቃቸው ነው ። ደግመው ደጋግመው ሲያታልሉት መንቃት ስላቃተው ነው ። ብርሃኑ ወደ ሻዕቢያ የሄደው በክሳ
ከበደ ታጅቦ ነው የተባለው እውነት ከሆነ ይህም ሌላን አንደምታ ወደፊት ያመጣል ። አመኢርካ የመልስን መንጋ በ
ብርሃኑ ትተካለች ብሎ ማሰብ ደግሞ ቅዠት ነው ። ድልብና ታዛዥ እጋዣን የሚያባርር ሞኝ ነው ። የብርሃኑ ደካማ
የፖለቲካ ክብደት ለዚህ ዕጩ አያደርገውም ።

ወገን አንታለል! ዶክተር ብርሃኑም ከቻለ ወደ አሜሪ ካ ቤቱ ይመለሳል። ሊሎቹም እንዲሁ ። ገሰገሰ የተባለውም ጦር -ጎንደርን ይዞ ካላሳፈረን-- ወደ ተነሳበት " ይመለሳል"--የትም አልሄደምና የመልስ ጉዞው አይከብደውም ። ጫጫታውም
ያከትማል ፡፡ እንዳለፈው ከሆነም ይረሳል ፡፤ ልማድ ነውናም ዶክተሩና አጋሮቹ ሌላ አወናባጅ ሴራ ጠንስሰው ብቅ ይሉና
አዋጡ ይሉናል። የዋሆችም ይታለባሉ ። ያወቁና የነቁ እምቢ ይላሉ ። በሂደቱ የህዝብ ትግል ግን በሰፊው ይጎዳል ።ይህ
ነው የግንቦት ፯ ሚና ።

