
 

ምን  አለች መቲ ምን አለች? 

ኢትዮጵያን ስክድ ዝም በሉኝ አለች 

ሀይለ ማርያም ደምሴ 

 

ምንቸት ጋን፤ ጊዜ ተገለባብጦ፤አላዋቂዎች በመድረክ ሀገርን ሲያጣብቡ ማየት ግድ ሆነና ወጣት መቲን-

የብርሃኑ ኢሳት ተቀጣሪና የግንቦት 7 አባል-- ቁም ነገር ብለን መተቸት ተደገድናል ። መቲ ብዙ 

የፖለቲካ እውቀት እንደሌላት  የሚያውቁት ያውቃሉ ። ወጣት ናት፤ሀገር ወዳድም ተብላ ነበር፤የብርሃኑ 

ግንቦት 7 የተመሰረተው እሷን ዓይነት ወጣቶችን ማሳሳት ነውና ፤ከሀገር ወዳዱ ትግል ማራቅ ነውና 

ውሎ አድሮ መቲ ተጠለፈች ፡፤የቋሚ ሰራተኛ ደሞዝዋም እንዳለ አልረሳሁም ።  መቲ ወድ ኢርትራ 

በራ ሀገሬ የገባሁ መሰለኝ ብላ የተለመደውን የኢሳት አፍቅሮ ሻዕቢያ ቅርሻት አሰምታናለች ፡፡ ያሳዝናል! 

ተጫጭነው በብርሃኑ መሪነት ለሻዕቢያ ኤርትራ ድረስ ተጉዘው--ያውም በአፋቤት የስንቱ ጀግና ደም 

በፈሰሰበት- የሰገዱትን ከዳተኞች እንዴት እንቀበላቸዋለን ?  ባንዳዎችና የሻዕቢያ ቅጥረኞች የናቁን 

የተባብረን ተቃውሞ ስለማናደርግባቸው መሆኑ ይታያል ።ሞላጫው ብርሃኑ ለስንት ዓመታት 

ሲያወናብደንና ሲዘርፈን፤ትግልን ሲያደባይ አልቆየም ? መቲ፤ ሻምበል በላይነህ፤ቀፈታሞቹ አዚዝና 

ኒአምን፤ብርሃኑና ሊሎቹም የአፋቤት ደም ረጋጮች ላይ በሞላ የማያፈናፍንና የሚቀጣ ማዕቀብ መደረግ 

አለበት ።ከአሁን ወዲያ እነዚህን ባንዳዎች የሚያስተናግድ፤የሚያናግር፤የሚጋብዝ ኢትዮጵያዊ ውጉዝ 

ከመ አርዮስ ይሁን፤ጥቁር ውሻ ይውለድ ። ሻምበር ለብርሃኑ ቅንድቡ ብሎ ሲጮህ መስማትም የለብን 

። እንደሚጠበቀው ምርጫ በተከለክለባት ኤርትራ ብርሃኑ በሙሉ ድምጽ ተመረጠ ተብሏል ።ሌላ ምን 

ተጠብቆ? ዋናው የሻዕቢያና የአሜሪካ ቅጥረኛ ገና ዕኩይ ተል ዕኮውን አልጨረሰም ። ይህ የሙት 

ከተም አድማን ያከሸፈ ቡከን፤ ቅንጅትን ያፈረሰ ባንዳ፤ ብርቱካንን ያጠቃ ቅጥረኛ የተሰጠውን የሀገር 

ወዳዶችን ትግል የማወክ ግብ ገና አላሟላም ። በታወቁት ለሀዲዎችና የባዕዳን ቅጥረኞችና ሰውና ሀገር 

ሻጮች በነ ክሳ ከበደና ዳዊት ወልድ ጊዮርጊስ ቢታገዝም ቅሉ አልሆነለትም ። ከጉዞው ምላሽ ሰፊ 

ግንባር ከነሌንጮ (የበደኖና አሶሳ ፍጅቶች አዛዥ)ና ከጸረ አማራ ፈልፈላዎች ጋር ሰፊ ግንባር መሰረትን 

ለማለት መዘጋጀቱም ምስጢር አይደለም ። በሚጠሩት ስብሰባ ላይ የሚገኝ ኢትዮጵያዊ የተወገዘ 

ይሁን/ትሁን ። 

 

ለዓመታት ሲቀልዱብን ሲከፋፍሉናን ለወያኔና ሻዕቢያ ሲጠቅሙ የቆዩትን እነዚህን ጸረ ሕዝቦች 

በቃችሁ ወግዱ ካላልናቸው ንቀውና የሻዕቢያ መቀለጃ አድርገው ሀገራችንን ይጎዳሉ ።በቃ ነው መፈክሩ 

። በቃ ለከሀዲዎችና ባንዳዎች፤በቃ ለ ሻዕቢያ ጀሌዎችና ቅጥረኞች ። 

ወገን ሆይ ፤ 

በጥብቅ እናውግዛቸው፤ከከሀዲው ጎራ ከተን እንቃወማቸው ። በሁሉም ላይ፤በሚቆጣጠሩት 

ድረገጾችም ላይ ፤በኢሳት ላይ ሙሉ ማእቀብን እናድርግ። በኢትዮጵያ ላይ መቀለዳቸውን እናስቁም 

በአስቸኳይ ። እነዚህን ከሀዲዎች ጥግ ካላስያዝን ወያኔን መፋለም የሚቻል አይሆንም ። 

 

ባንዳዎች ይከሽፋሉ !! 

የአፋቤትን ሰማእታት አንረሳም !! 

ኢትዮጵያ አሸናፊ ትሆናለች !! 


