
 

 

ንዓምን ዶክተር ጌታቸው---የሻዕቢያ ቅጥረኞች ቀጣይ ዝቅጠት 

ከ በዛብህ በሪሁን 
 

ያደቆነ ሰይጣን ይላል የሀገሬ ሰው ። ዝቅተት ሰፍኗል። ሕዝብንም መናቅ; በተለይ በውጭ ሀገር ያለውን 
ኢትዮጵያዊ ከመጤፍ አለመቁጠሩ ተስፋፍቷል ። ሰዎቹ አይፈረድባቸውም። ማንም ተራ ጠንቋይ ጫም ስር 

የሚደፋ ሆኗል ተማረ ይባል የነበረው ሁሉ ። ነጋ ጠባ የሚግቱትን ውሸት ያምናል; ቡከኑን ጀግናና የትግል 
መሪ ብሎ ይወስዳል ። ለነፍሰ ገዳይ ሰግደው ለነጻነት አስፈላጊ ነው ሲሉት በርቱልን ብሎ ኪሱን ያራቁታል ። 

ግንቦት 7 የተጫወተበት ጅል ሆኖ ቢያገኘው ነው ቢባል ስህተት አይሆንም ። 

የግንቦት 7 ቀንደኛ ካድሬዎችና ጀሌዎች ኒአምን ዘለቀና ዶክተር ጌታቸው በጋሻው (ዶክተር ዜሮ 

ለሚያውቁት) መሆናቸውን የማያውቅ የለም ። እነዚህ ሁለቱም ቀንደኛ የሻዕቢያ አሽከሮች ሆነው በተባበሩት 
መንግስታት የተወገዘውን ሻዕቢያን ደግፋችሁ አቤት በሉ፤ፔቲሽን ፈርሙ ብለው በድፍረት በአደባባይ 

ወጥተዋል ። መሰሎቻቸው እነ መሳይ ከበደ (ኢሠፓ) አንፈርምም ብለው ሲሽኮረመሙ ምክንያታቸው ግን 

ያው ልባቸው--ደምስ በለጠ እንዳቀረበው--አልሸሹም ዞር አሉ መሆኑን አሳይተዋል ። ለማንም ምስጢር 

ያልሆነው ጉዳይ ኢሠፓዎች ዳግም ሊናሰራሩ ሲቃዡ በግንቦት 7 ውስጥና ዙሪያ መሰባሰብ መጀመራቸው 
ነው ።ክሳ ከበደና ሻለቃ ዳዊት ውልደጊዮርጊስን ይጠቅሷል ። ሁለቱም ከሞሳድና ሲአዬ ጋር የነበራቸውና 

ያላቸው ትስስር የሚታወቅ ነው ። ሁለቱም ዛሬ የግንቦት 7ና የሻዕቢያ ዋና ጠበቃና ደጋፊ ሆነው ብቅ ብለዋል 
። ሻለቃ ዳዊት በኤርትራ ተመድቦ ሳለ ከረዳቱ ከኤርትራዊው ደስታ ገብረየሱስ ጋር በመሆን ዘመቻውን 
ማስጠቃቱ ተነግሯል ። የክሳ ከበደ ዜጋ ሻጭ ሚንና ሻጥር ንገሩኝ የሚል ሰው መቸም አሁን የሚኖር 
አይደለም ። ሻዕቢያ ኢትዮጵያን ሊጎዳ ፈልጎ አያውቅም ብሎ ይህ ዋሾ ሲቀባጥር ምንኛ እንደዘቀተና አልፎም 
ሕዝብን እንደናቀ የሚያሳይ ነው ። 

የን ዓምና ጌታቸው ኦሮሞነትም እየተነገረን ነው ። ለምን ይህ ዘመቻ አስፈለገ? አማሮች አይደሉም ለማለት 

ከሆነ ታዲይ ምን ይሁን ? ጌታቸው 90 በመቶ ኦሮሞ የኦነግ ደጋፊ ነው ያለ ጊዜ ማንነቱን አጋልጧል ። 
በቅርቡ ብርሃኑን ነጋን ሌንጮ ለታን አስማምቶ ወደ ወያኒ ጉያ ጉዞ ሊያስጀምር ኖርዌይ ድረስ ሄዶ እንድነበር 
ስናይም ይህ ግለሰብ ከብዙ ዓመታት ወዲህ እንቅስቃሴው የኢትዮጵያውያንን ሀገር አድን ትግል የሚጻረር 
መሆኑን ተገንዝበናል ። ን ዓምን እንኳን የድሮ ጸረ ሻዕቢያነቱን ስናስታውስ እገር እለሙ የገንዘብ ሆኖበት ነው 
ብንል ስህተት አይሆንም ። ዶክተር ጌታቸው ከመራራ ጉዲና ጋር በዳላስ ንግግር ያደርጋል የሚለው 
ማስታወቂያ ምንም ፋይዳ ባይኖረውም አሁንም እነዚህን የተቃጠሉና የተጋለጡ ግለሰቦች ሰው ብለው 
ጋባዦች መኖራቸው ግን ማሳዘኑ አልቀረም ። መራራ ጉዲናና በየነ ጴጥሮስ በሕዝብ ትግል ላይ ወንጀል 
ሊባል የሚችል ሻጥር ፈጽመው ለአንዴም ለሁሌም ውግዙ ከመ አርዮስ የተባሉ ናቸውና ዶክተር ዜሮ 
የተባለው ግለሰብ መራራን ሊያናፍስና ሊያቅፍ መነሳቱ የሚያስገርም አይሆንም ። ከሁሉም በላይ ግን ይህ 
ግለሰብና የኮማንደር ዘለቀ ልጅ የሻዕቢያ ጠበቃና መሳሪያ ሆነው መገኘታቸው ነው ። ስለ ኢስያስ 
ዴምኮራትነት ሲያዳንቁ ይቅርና ይህ አውሬ በኢርትራ ህዝብ ላይ የፈጸመው ወንጀል ኢትዮጵያውያንን 
በማጥፋት ረገድ የፈጽመው ወንጀል የሚያስወግዘው መሆኑን እየሃዱን ነው ። ሻዕቢያ የቆየና የለመደበት ጸረ 



ኢትዮጵያ ሀይል ሆኖ፤አርበኞች ግንባር ያለውን ቀይዶ ይዞ ና መሪዎቹን ገድሎና ደብዛ አጥፍቶ በትግል ላይ 

ሻጥር እንጂ፤ጸረ ኢትዮጵያ ጸረ አማራ ዘረኛ ጥቃት እንጂ ምንም ሌላ ያልሰራ መሆኑን የማያውቅ ማን አለ ? 

የግንቦት 7 ጦር የተባለው የብርሃኑ ልብወለድ መሆኑን ማወቅ የተሳናቸው አሁንም ይህ የምትሃት ጦር 
ከቃፍቲያ ወደ አርባ ምንጭ ሲወነጨፍ ይታያቸዋል ። ተስፋ ከንቱ፤ምኞት ዜሮ። እርም መወጣት ያለበት 

የግንቦት7 ጦር የሚባል የሚንቀሳቀስ ሀይል አለመኖሩን በመረዳግ፤በማወና በማመን ዙሪያ ነው ። ወያኔ 
የብርሃኑን ውሸት ስለሚያውቅ የጎንደርን ሕዝብ ትግል በዚሁ በሻዕቢያነት ሊፈርጅ ሞክሮ እነ ብርሃኑን እኛ 
ነን በሉ ሲል ጋብዟቸው ነበር ። ሀቁ ፈጦ ያለ ስለሆነ ከውሸቱ መቆጠብ ተገደዱ። በዚያውም ግን ይህ ጦር 
የተባለው ጉድ ለወልቃይትም ለጎንደር ከተማም ሕዝብ አለመድረሱ የለም የሚለውን አጠናክሮታል ። 

ሲታለሉ የቆዩ ሁሉ ይህን ይረዱ ይሆን በጊዜ? ወደ ዋና ርዕሴ ስመለስ ሻዕቢያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተውግዞ 
መሪዎቹ በዓለም ፍርድ ቤት ይከሰሱ መባሉ ሲያንሳቸው ነው ። ንአምንና ዶክተር ጌታቸው ኢሳያስ 
ያሳደዳቸውን ብዙ መቶ ሺዎች፤ በኤርትራ በስቃይ ላይ ያሉትን ሚሊዮኖች፤ በበረሃ የታሰሩትን የለውጥ 
ጠያቂዎች፤ ቶርች የተደረጉትን ሁሉ ተጻረው ነው ለኢሳያስ ጥብቅና የቆሙት። የንቀታቸው ንቀት ደግሞ 
ኢትዮጵያውያን ለሻዕቢያ ድጋፍ እንዲሰጡ መጠየቃቸው ነው ። ወያኔ አልተወገዘምና ሻዕቢያ ለም ይነካል 
ብሎ መከራከርም ያስገምታል እንጂ ግብ አይመታም፤ሚዛን አይደፋም ። የኢሳያስ ጀሌዎች ህዝብን ንቀዋል 
። በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን በተለይ ነቅተው እነዚህን የፖለቲካ ትኋኖች ማስወገድ አለባቸው ። 
ለእርናው ኦነግም ሽፋን ሰጪ ሆነዋል ። ይህ ዶክተር ዜሮ የተባለና ወፈፌ እየሆነ የመጣ ሰው የኦነግ 
ቡድኖችን በጅምላና በተናጠል ሊያሻሻጥ መሞከር የጀመረው ዛሬ አይደለም ። በቺካጎ ያሉ ሁሉ ያውቁታል 
። ከመጣው ድርጅት ጋር እየተጣበቀና ቀውስ እየፈጠረ ከዚህ እዚያ ሲዘል፤ሲያተራምስ፤ የሀገራዊ ህብረት 

ጥረትን ሲያደናቅፍ ቆይቷል ። በቃህ የሚለው ምነው ጠፋ ? 
ሻዕቢያ የኤርትራ ሕዝብ ጠላት ነው ። ወያኔ የትግራይ ህዝብ ጠላት እንደሆነው ሁሉ ። ወያነ እውን 
ትግሬዎችን ቢወድ እየመጣባቸው ላለውና አሰቃቂ ሊሆን ለሚችለው እልቂት ባላመቻቸው ነበር ። ስለ 
ሻዕቢያ ጸረ ኢትዮጵያነት ማተት አስፈላጊ አይደለም ። ጸረ ነበረ፤አሁንም ነው ። ወያኔም የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ጠላት ነው--ሁለቱም የሚወገዙና መወገድ ያላብቸውም ናቸው ። ታዲያ ዶክተር ዜሮና ጓደኛው ለአንደኛው 
ሰይጣን ሰግደው መልዓክ ነው ሊሉን ሲቃጡ የምንቀበላቸው አይሆንም ። ለሻዕቢያ ጥብቅና የሚቆም 
ኢትዮጵያዊ ተገቢ ስሙ ከሃዲ ውዳቂ ነው ።  

ግንቦት 7 ለብርሃኑ ነጋ የምትታለብ ላሙ ናት ። ግንቦት 7 ከገባበት የፖለቲካ ማጥ ውስጥ እንተወው። 
ዶክተር ጌታቸውና ንአምንም ከዳተኛ ሆነዋልና ከህገራችን የፖለቲካ መድረክ እናባራቸው፤እናግዳቸው ። 

ሻዕቢያም ወያኔም ጸረ ኢትዮጵያ ናቸው!! 


