
 
  

ይድረስ በኖርዌይ ነዋሪ ለሆናቹ ኢትዮጵያውያን 
ግንቦት7 ሊዘርፋችሁ ተዘጋጅቷል። 
ብሩክ ወልዴ 
  

የለመደች ጦጣ ሁልጊዜ ሽምጠጣ ተብሏል ። 
  

ባለፈው ሶስት ሳምንት የአገር አድን ዘመቻና እርዳታ ማስባስቢያ በማለት ህብረተስብዊ በሆኑ ፊስቡክ 
ግንቦት 7 የሚልአይቸ ከዋና ውቦታ ቀጥታ ከአስመራ ክፍተኛ አመራር ይመጣልን አነበብኩና ግሩም ነው 
እንስማለን ነበር የእኔም ሆነ ሌሎች የኢትዮጵያ ጉደይ ያንገበግበናል የምንል ሰወች ተስብስበን ያወራነው። 
ብርሃኑ ነጋ መቸነው በቃ ከሰርኩ ተዋረድኩ ብሎ ከፖለቲካው መድረክ የሚርቀው ብለን ተጠያየቅን ። 
  

የእሳት እናፊሽ። ሰበር ዜና። በአርባምንጭ በነጭሳር ፓርክ አካባቢ እርስ በእርስ ግጭት ተፈጥሮ ባልታወቀ 
ታጣቂ ግለሰብ 20 ሰዎች ተገድሉ ተብሎ የእሳት ዜና ከሆነ በግምት  5 ቀን በኋላ ግንቦት7 -አርበኞች 
የእኛ ትግል ውጤት ነው ብሎ ወሬው መሬት ሳይደርስ የወያኔው አፈቀላጤ ደግሞ የለም ከአስመራ ተነስተው 
በዩጋንዳ አድርገው ኬኒያ አልፈው ድንበር ላይ ቀለብናቸው ብሎ ብዙዎቹ ሲገደሉ ጥቂት ደግሞ ከነ 
መሣሪያቸውም ማረክናቸው ብሎ የመሳሪያ ምስል ብቻ በሚልም አስይቷል። 
 

 ጎበዝ የወያኔ ውሽት እንኳን ምንም ቢሆን አያልቅም የተካነውም በውሽትና ስድብ ነው:እንበል ሻዕብያ  
ኦፐሬሽን አድርገ ብሎ ላካቸው እንበል ያውም በግል አውሮፕላን እስከ ዩጋንዳ ከዚያ ከኬንያ ይህ ሁሉ መሳሪያ 
እንዴት ተጓጓዘ? በግመል በመኪና ወይንስ አውሮፕላን? የዚህን መልስ ወያኔና መስሎቹም ቢሆን 
አይመልሱትም። 
  

ሌላው የሚገርመው ደግሞ ግንቦት7 ዜና ሁኖ የቆየ ወሬ ያልታወቀ ሰው 20 ሰው ገደለ የተባለውን ፊስቡክ 
አንብቤው ነበር። ወያኔ ሲዋሽ እኔ ለምን ይቀርብኛል ነው ወይንስ እነዚህ ሰዎች አብረው በማቀናበር መስራት 
ጀምረዋል ያስኛል ልበል? 
 
ሆኖም ዶ/ሩ ሆላንድ ስንብተው ወደ አሜሪካ ሲመለሱ እንኳን ደህና መጣህ እውነት አንተነህ አርባምንጭ 
ለተፈጠረው ሁከት ያቀናበርከው?ሀላፊነቱንም ወስደሀል ተብሎ በአለቆቹ የታዘዘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ 
ምስኪን ጠይቆታል። አዎ እኛነን ሲል ዋሾው ዶክተር ለሰለሞን ክፍሌ ቃሉን ዓይኑን በጨው አጥቦ መልስ 
ሰጥቷል ። መሰረት ጥለናልና ገና ብዙ አመጾች-ማለትም በግንቦቴዎቹ አነሳሽነት--ይታያሉም ሲል ተፈጥማኡአል 
። መጪወቹን መነሳሳቶች ሁሉ ብርሃኑ የኛ ስራ ናቸው እያለ ነው ማለት ነው ። ይህን ሁሉ ሰርቶ ከጨረሰማ 
ለምንስ ሻዕቢያ ጋ ይመለሳል?? 
  

እንግዲህ ትውልደ ኢትዮጽያውን እርምህን አውጣ ። አሁን500 ሳይሆን 1000 ሲልበር አባለት 1500 
ፕላትነም አባላት 2500 ጎልድ አባላት ብቻነው የሚያወያዩት።ምክንያቱም በመላው ኢትዮጽያ ውስጥ አለን 
ከአሁን በኋላ በማንኛውም ቦታ በየትኛውም መስክ ህዝባዊውም አመፅ ሊፈነዳ እኛ ነን ሰለዚህ 20 ብር 
ቀርቶአል። አዋጣ ነው ዋናው መልዕክት ። ሞኙ ዲያስፖራ ዳግም ይገፈፋል። ብርሃኑም በየቦታው እየዞረ 
ይዘርፋል ይዋሻል ። ሌላ ምን ይጠብቀን? ይሆን  
 

አላፍር ያለ የፖለቲካ ነጋዴ ጡረታ እናውጣው። 
 
ድል ለኢትዮጽያ ህዝብ። 

 


