
የቀን ጅቦች ተነስተዋል ተጠንቀቅ ወገኔ !! 

በተለይ በደቡብ አፍሪካ ላሉ ኢትዮጵውያኖች 

ታምራት አዱኛ 

በዚህ ድረ ገጽ ላይ አጭበርባሪው ብርሃኑ ነጋ አህያ ተሸክሞ ምስሉ አለ ። የሰውየውን አህያነት እማረቡ ባሻገር ግን ጅብ 

አህያን ይወዳልና የብርሃኑ ነጋን ጅብነትም ገላጭ ነው ። ግንቦት 7 ያቋቋመውን ግሎባል አሊያንስ ወይም ዓለም አቀፍ 

ትብበር ለኢትዮጵያ መብት የሚለውን የራሱን የዝርፊያ ተቋም አንቀሳቅሶ የሕዝብን ገንዘብ እንደተለመደው ሊዘርፍ ተነስቷል 

። የተጠቃውን ሕዝብ ለመርዳት ገንዝቡን ለእኛ ስጡንና በአሜሪካ የስለላ ድርጅት ስር ባለው ወርልድ ቪዥን አማካኝነት 

ለሕዝብ እናደርሳለን በሚል በመቀባጠር የተሰበሰበውን ገንዘብ ሊመጮልፍ ተነስቷል ። ቀፈታሙ ንአምን የሚባለውም 

የብርሀአኑ ጋሻ ጃግሬ ወደ ደቡብ አፍሪካ በመሄድ በዚያ ያለውን ስደተና ሊዘርፍ ተነስቷልና ለሁሉም ጠንቀቅ በል ዜጋ የቀን 

ጅቦች እየመጡብህ ነው ማለቱ ወቅታዊ ሆኗል ። 

ብርሃኑ ነጋ ፍቅረ ንዋይ ያነሆለለው ሆዳም መሆኑን ሁሉም አጋልጧል ። በረሃ የሚለው የአስመራን አፓላስ ሆቴል ነው ።

ጦር አለኝ ያለው የነፈሰበት ውሸት መሆኑ በይፋ ተጋልጦ እያለ ቀፈታሙ ንዓምን ከጎንደርና ጎጃም ሕዝብ ጀርባ 

ግንቦት 7 ነው ተገኝቶ ሕዝቡን የሚያታግለውና የሚያንቀሳቅሰው ብሎ መዋሸቱን ቀጥሏል ። ደቡብ አፍሪካም ሄዶ ይህንን 

ውሸት አስተጋብቶ ገንዘብ አምጡ ሊል መሆኑ ምስጢር አይደለም ። ግሎባል አሊያንስ የተባለው በብርሃኑና ንዓምን 

የተቋቋመ የዝርፊያ መሳሪያ ነው ። እረ ለመሆኑ ንአምን ማነው? ይህ በይፋ የብርሃኑ መጋዣና የሻዕቢያ ምንጣፍ የሆነ ወደል 

ዓይኑን በጨው አጥቦ ኢሳያስን ዴሞክራት ሲል፤ ለብርሃኑ ሲዋሽ፤ የሕዝብን እንቅስቃሴ የምንመራው እኛ ነን ብሎ በይፋ 

ሲዋሽ፤የኢሳት ሀላፊ ተብሎ ዶላሩን ሲውጥ፤ሶስት ልጅ ሊያሳድግ ሀገርን ሲክድ የቆየ ሆዳም ግለሰብ ነው ። ሰሞኑን ስዩም 

መስፍን ካባ ሲለብስ በመጀመሪያ ረድፍ ተቀምጣ ከወያኔ ጋር ጋር የታየችው እናቱ በደርግ ጊዜ የተስፋዪ ወልደ ስላሴ 

የደህንነት ሰራተኛ ሆና ስንት ወጣት ያስጭረሳች ናት። ይህን ግለሰብ ኤልያስ ክፍሌ ሳይቀር ከዚህ ቀደም በስፊው 

አጋልጦታል ። ብርሃኑ በኒው ዮርክ ታይምስ ላይ ቢምካሽምና ለአታላይ ሽግግር ቢታጭም ጌቶቹ ሲአዬ አሜሪካኖች 

የሰጠነውን ግዳጅ በሚገባ አልተወጣም በሚል ቅር እንዳለቸው እየተነገረ ነው ። ምን ነበር ግዳጁ? የሀገር ወዳዶችን ሀገር 

አድን ትግል ማደናቀፍ ነዋ ! አንዳንድ የዋሆች ኤሳት የተባለው ተቋም በመዋጮ የሚካሄድ ነጻ ሚዲያ ይመስላቸዋል ። 

ያሳዝናል ። ኤሳት በቅድሚያ በሲአዬ ገንዘብ የቆመና የሚመራ ራዲዮ-ቲቪ ነው ። ይህን አለማወቅ ያስገምታል ። ብርሃኑ ነጋ 

ከጥንቱ የአሜሪካ መናጆ ሆኖ የሰራ ነው ። የአፍሪካ ቀንድ ስብሰባ እያለ በኒው ዮርክ ከተማ ያካሄደው የነበረ ስብሰባ ላይ 

ሁሉ ዋና እንግዶች እነ እንድርያስ እሸቴ፤ ሻዕቢያው በረከትና ሌሎች ጸረ ኢትዮጵያ ግለሰቦች ነበሩ ። ወያኔ ስልጣን ሲይዝም 

ከመለስና በረከት ገጥሞና ተሰልፎ እንደ ፕሮፌሰር መስፍን ድጋፍ ሰጪ የሆነው ብርሃኑ ነበር ። ማን የሙት ከተማ አድማን 

አፈረሰ ? ብርሃኑ ። ማን ጸረ ወያኔን የትጥቅ ትግል የድሃን ልጅ ለማስጨረስ ብሎ አወገዝ? ብርሃኑ ። ማን ቅንጅትን 

አፈረሰ?ማን ወይዘሮ ብርቱካንን አጋልጦ ለጥቃት ሰጠ? ብዙ ማለት እንችላለን ። 

የዚህ ሆዳምና ዋሾ ግለሰብ አሽከር የሆነው ቀፈታሙ ንአምን ወደ ደቡብ አፍሪካ የሚሄደው ዋሽቶ ሊዘርፍ ነው ። 

የግንቦት 7 ጦር የወረቀት መሆኑ ቢጋለጥም ንዓምን እንዋጋለን፤ሕዝቡን ከጀርባ ሆነን የምንመራው እኛ ነን ብሎ መዋሸቱን 

ቀጥሎበታል ።ን አምንና ሀፍረት ከተጣሉ ዘመን አልፏል ። ይህ የይፋ የሻቢያ መጋዣ ከኢትዮያዊነት ከተጣላም ዓመታት 

አልፈዋል ። በየመድረኩ የሻዕቢያ ጠበቃ ሆኖ ስለ ኢሳያስ ዴሞክራትነትም ሲሰብከን የቆየ ነው ። የግንቦት 7 ጦር የውሸትና 

የፈጠራ የወረቀት ባታሊዮን መሆኑ እየታወቀ ጦር አለን፤የአማራውን ሕዝብ ትግል እየመራን ነው የሚለውን የንዓምን ውሸት 



አውግዞ ዋሾውንም አዋርዶ አፉን መዝጋት ነው ስራችን ። እነ ብርሃኑ እንደ ወያኔ ንቀውናል። የፈለጉትን ሲዋሹ ውጠን 

የምንከተላቸውና ገንዘባችንን የምንሰጣቸው መስሎአቸዋል ። አይደለም እይሆንም ልንላቸው ይገባናል ። ሀቁ ሲነገር፤ 

የአርበኞች ግንባር መግለጫ እንዳቀረበው የግንቦት 7 ጦር የሚባል የለም ። ብርሃኑ በጦር ሜዳ ሳይሆን አስመራ ሲሄድ 

ጊዜውን የሚያጠፋው በኢትዮጵያ ጫካ ሳይሆን በአስመራ ፓላስ (የበፊት ኢንተርኮንታኒታል) ሆቴል ነው ። ብርሃኑ ሁሉም 

ያወቀው ቡካታም ፈሪ ነው ። ለኒው ዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ዋሽቶ በኢሕአፓ በትግራይ ተይዤ አምልጬ ወደ ሱዳን ገባሁ 

ቢልም በመጽሃፉ ( በአስር ቤት እያለ ጻፍኩት በሚለው600 ገጽ መጽሃፉ !) ለቀቁኝና ወደ ሱዳን ሰደዱኝ ያለውን ይቃረናል 

፡፡ ብርሃኑ ጓደኞቹን አጋልጦ ራሱን ማዳኑን የሚያውቁ ያውቃሉና ራሱን ነው ለትዝብት የዳረገው ። ራሱ በራሱ ይቃረናል 

። ይህ አሳፋሪ ግለሰብ የትግራይን የበላይነት በአማራ የበላይነት ልንተካ አይደለም ትግላችን በሚል አማራውን ሲዘልፍም 

የሰማነውን የምንረሳ ሊሆን አይችልም ። የሻዕቢያ አሳዛኝ ቅጥረኛ የሆነውን ታዛዡ ንዓምን ኦሮሞ ነው አያቴ ያለንም 

በእግረመንገዱ አይደለም ። የእነዚህ መዥገሮች ዋና አዳናቂና ደጋፊ አፈቀላጤም አሳፋሪው ዶክተር ጌታቸው በጋሻው 

መሆኑን የምናውቀው ነው ። አዎ 90 በመቶ ኦሮሞ ኦነግን ይደግፋል ሲለን የነበረው አሜሪካዊ ምሁር ነው ። 

የሻዕቢያ ምንጣፍ መሆን ከሁሉም በፊት ጸረ አማራነትን ይጠይቃል ። 

ግሎባል አሊያንስ ማለት በህዝብ ስም ገንዘብ መዝረፊያና የግንቦት 7ኦችን ኪስ ማደለቢያ ነው ። 

የጎንደር ጎጃም ና የሌሎችም ቦታዎች ትግል የሕዝብ እንጂ ንዓምን ቀፈታሙ ዋሽቶ እንደሚ ለው የግንቦት 7 የስራ ውጤት 

አይደለም ። ጸረ ሻዕቢያ መፈክር ይዞ የተሰለፈው የጎንደር ህዝብ በሻዕቢያ መጋዣዎች ሊመራ አይችልም ። 

ለመሆኑ ከቃፍቲያ (ወልቃይት) በሁለት ሳምንት አዘዞ (ከጎንደር ሰባት ኪሎ ሜትር) ተወንጭፎ ደርሶ ወያኔ ላይ ጥቃት 

አደረስኩ ብሎ የሚዋሸው የቡራከ ረዩ ጦርና ከዚያው ተመልሶ ዋልድባ ወልቃይት ተንቀሳቅሶ ወደ ጋሞ ጎፋ አርባ ምንጭ 

የሚበረው ጦር ምነው የጎንደር ሕዝብ ሲጠቃ አለሁ ማለት አቃተው?የሚያሳዝኑኝ የብርሃኑን ቅጥፈት የሚያምኑና 

የሚደናገሩት ብቻ ናቸው ።ምንም ያልሰራው ግንቦት 7 ዓይኑን በጨው አጥቦ በሆዳሙ ንዓምን አማካይነት ውሸቱን ሲጠርቅ 

አምነው ክገንዘባችው የሚለያይቱም ሊታዘንላችው ይገባል ። ከነዚህ አንዱ እንዳንሆን እንጠንቀቅ !!! 

 


