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ዶክተር ብርሃኑ ነጋና መገናኛ ብዙሃናቸው ኢሳት ጎንደር ላይ የለኮሱት እሳት 

ሰደድ ሆኖ አገሪቷን እየለበለበ ነው！ 

አስቀድሜ ለተከታታዮች ግልጽ እንዲሆን የምፈልገው ኢሳት የዶክተር ብርሃኑ ነጋ ልሳን መሆኑ ያለማወላዳት መረዳት 

አስፈላጊ መሆኑን ነው። በዚህ ጉዳይ ብዙ መጻፍ አልፈልግም።  ቀጥሎ ያለውን ቪድዮ ይመልከቱ። ከዚህም ከዚያም 

የሚሰበስቡት ገንዘብ በጀት መድበው እያንቀሳቀሱት የመጡት ዶክተሩ ናቸው። በአንድ ወቅት ዶክተር ብርሃኑ ለኢሳት  200 

ሺ ዶላር መበጀታቸውን በቃላቸው የተናገሩትን ከአፋቸው ያገኙታል። [ ቪድዮውን ለመከታተል ራይት ክሊክ በማድረግ 

ይክፈቱት] https://www.youtube.com/watch?v=XVvgQLpxnfs&t=930s 

 

የኢትዮጵያ ህዝብ ከአማራ፣ኦሮምያ፣ትግራይ ሶማልያ ዓፋር ወዘተ ይምጣ በስልጣን ላይ ወጥተው በላዩ ላይ በደል የሚያደርሱ 

ገዝዎችን በጋራ እየታገለ ሲያንበረክካቸው መጥቷል። የንጉስ ሃይለስላሴና የድርግን ስርዓት ከትከሻው የጣለው በዚሁ መልክ 

ነበር። በኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ምንም ልዩነት አልነበረም። እርስ በርሱ ተዋልዶና ተዛምዶ አብሮ ኖሯል። በጎንደር ውስጥ 

ይኖር የነበረው ህዝብም በተመሳሳይ መልክ ከትግራይ ይምጣ ከአማራ ተዋልዶና ተዛምዶ ለዘመናት አብሮ  ኖሯል። 

ደስታውንም ሃዘኑንም አብሮ  አሳልፏል። ይሁን እንጂ በዶክተር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው ኢሳት የተባለ የመገናኛ ብዙሃን 

በነዚህ ህዝቦች መካከል እሳት ለኩሶ 95 ሚልዮን ህዝብ 5 ሚልዮንን መደምሰስ አያቅተውም። የበሰበሰ አሳ ለማስወገድ 

ባህሩን ማድረቅ ነው ብሎ የጎንደር ህዝብ በወንድሙ በትግራይ ህዝብ ላይ እንዲዘምት በማድረግ ስለፖለቲካ ምንም እውቀት 

ያልነበራቸውንና ህይወታቸውና ኑሮአቸው ከወገናቸው የጎንደር ህዝብ ጋር ያደረጉትን የትግራይ ተወላጆች ላይ መገመቱ 

የሚያስቸግር ግፍ እንዲፈጸም አደረጉ። የሰው ህይወት አለፈ። ንብረታቸው ተዘረፈ፣ ተቃጠለ። ጥረው ግረው ያከማቹትን 

ሃብት አጥተው እንዲባረሩም አስደረገ።  

https://www.youtube.com/watch?v=XVvgQLpxnfs&t=930s
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ዶክተር ብርሃኑና ልሳናቸው ኢሳት ሲያሻቸው ህዝብና ፖለቲካ ፓርቲ ለየብቻ ናቸው ይላሉ። የሚፈልጉትን ለጥቃት ሲፈልጉ 

ደግሞ  ህዝብንና የፖለቲካ ፓርቲን አንድ ያደርጉና 5 ሚልዮን ህዝብን ጨፍጭፉ ይላሉ። ይህ ጎንደር የተለኮሰው እሳት አሁን 

ሰደድ እሳት ሆኖ አገሪቷን እየለበለበ ነው። ይህ ሰደድ እንዴት እንደተወለደና እንዴት መዛመት ችሎ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 

ሳይቀሩ ስለአገር ጉዳይ አብረው እንደሞቆም አማራ ኦሮሞ ወዘተ እየተባባሉ እንዲጨፋጨፉ እያደረገ እንዳለ ምንጩን 

ቀጥሎ ካለው ቪድዮ እንመልከት። https://www.youtube.com/watch?v=rEllpcDnWzc  

የነዚህ ሰዎች ምኞት፣ ተስፋና ህልም ስልጣን ብቻ ነው። ዶክተሩ ምን ዓይነት ፍልስፍና ነው የሚከተሉት ተብለው ቢጠየቁ 

በሚያምር ቋንቋ ይመልሱት ይሆናል። ትላንትና ከኢህአፓ ጋር ተሰልፈው ኮሚኒዝምን ለማንገስ የሚችሉትን አድርገው 

አልተሳካላቸውም። ከዛ ቅንጅት ብለው ሶሻል ዴሞክራሲን እየሰበኩ ዘመቱ ነገር ግን እንደለመዱት በሺዎች የሚቆጠሩ 

ንጹሃንን ማግደው ሸሽቷል። ከዚያ ግንቦት 7 ብለው በኤርትራ በረሃ ውስጥ ከነበሩ ጋር ተደባልቀው እነሱን ሰራዊት አድርገው 

ለመንቀሳቀስ ጥረዋል። አልሆነላቸውም። በመሃሉ አገር ቤት ለመግባት እድል ስላገኙ ደግሞ ኢዜማ ብለው ሊበራል 

ዴምክራሲን እየሰበኩ አዲስ ጉዞ ተያይዘውታል። ዶክተሩ ሸረኛ ናቸውና አሁን የብልጽግና ፓርቲ ዋና አማካሪ በመሆን 

እየተንቀሳቀሱ ናቸው። አማካሪ ናቸው ወይስ ዋና ባለቤት የሚለውን ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ዓይኑን አፍጦ ሊከታተለው 

የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም በቤተመንግስቱ የብልጽግና ፓርቲ ዋና የውይይት መሪ ሆነው ተመድበው መደመርን 

አወያይቷል። ኢዜማ አላማው የብልጽግና ፓርቲንና ሌሎች ፓርቲዎችን አሸንፎ ስልጣን ለመያዝ ከሆነ የሚንቀሳቀሰው 

እንዴት ሊያሸንፈው የሚወዳደረውን ፓርቲ የመደመር ዓላማ አወያይ ሆኖ ይቀርባል？ ሞኝህን ፈልግ እንበለው ጃል！ 

ኢዜማ ብልጽግና ብልጽግና ኢዜማ ሆኗል። ዶክተር ብርሃኑ በቤተመንግስት የመደመር አወያይ ሆነው የተመደቡበት 

ማስረጃን ከስር እንመልከት። ጉድ ነው！ 

https://www.youtube.com/watch?v=rEllpcDnWzc
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እነዚህ የብሄር ብሄረሰብ መብቶች እንደ እግር እሳት የሚመለከቱት ሰዎች ስልጣን ላይ ከወጡ አገራችን ከፍተኛ አደጋ ላይ 

እንደምትወድቅ ምንም ጥርጥር የለውም። የኢትዮጵያ ህዝብ！ ከወዲሁ የሚያዋጣህን መፍትሄ አፈላልግ！  

ግርማይ ተመስገን 


