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በአምቦ ለተገደሉት የዩንቨርስቲ ተማሪዎች OLF እንደሌለበት ታማኝ በየነ በዲሲ ባደረገው ንግግር
አረጋገጠ:: ታማኝ በየነ ወያኔ ነው፣ ግንቦት7 ነው ወይስ፣ ኦነግ መልሱ ሁሉም ነው::
በአንድ ወቅት ካሊፎርንያ እና በካናዳ ውስጥ ግንቦት 7 ስብሰባ አድርጐ የ OLF ሰዎች አስገድደዋቸው
የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማን እንዳይሰቀል ሲደረግ ታማኝ በየነና ያማነው ባዶው ብርሃኑ ነጋ ትክክል
ናቸው በቃ አይሰቀል ብለው የኢትዮጵያን ባንዲራ አስወግደው ስብሰባ እንደመሩ የቅርብ ትዝታችን
ነው::
አሁን ደግሞ የማያፍሩ አሳፋሪዎች የኦሮሞ ተማሪዎች ተጨፈጨፉ ብለው ሰላማዊ ሰልፍ ካልወጣን
እያሉ ነው እነ ታማኝ:: ወያኔ ትግሬ ሚኒልክን ስደቡ (አዲስ አበባ) የኦሮሞ ክልል ነው ብሎ ኮርስ
ሰጥቷቸው ያሰለጠናቸው የወያኔ OLFዎች አሁን እንደው ተማሪዎቹ ካሰሙት መፈክር 1. አበሾች
ከፍንፊኔ (አዲስ አበባ) ይውጣ 2. የሚኒልክ ሃውልት ይፍረስ 3. እስረኞች ይፈቱ ነበር እነ ታማኝ አሁን
ሞቱ ተፈጁ ተገደሉ ዋሽንግተን ዲሲን ሞቅ ከፍ እናድርገው ሲሉ ያስደነግጣል:: ምክንያቱም አማራ
ከተወለደበት ከተማው ሲባረር ሲገደል ሲታሰር ሴቶች በየመንገዱ ሲወልዱ እነ ታማኝ በየነ የት ነበሩ
ወይስ OLF ደብቆት ነበር:: ታማኝን አሳፋሪ በታኝ ገንዘብ ለቃቃሚ ማለት ይቻል ነበር ነገር ግን እስቲ
ትምህርት ይውሰድ ይማራል በሚል ብዙ ዓመት ዝም ተብሏል:: አሁን ግን በቃው ባይ ነኝ እኔ በግሌ
ደንበኛ ነጋዴ ሆንዋል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ::
ታማኝ በየነ ከብርሃኑ ነጋ ባንዳው ጋር ከገጠመ ጀምሮ ሥራ የለው፣ ምንም የለው፣ አይዘፍን፣
አይቀልድ፣ አያስቅ በእሳት ስም በግንቦት7 ስም፣ በ OLF ስም ኑሮውን በጣም ያሻሻለ ደፋር ፈጣጣ
የጐንደር አራዳ መምሰል ይሞክራል:: እኔ የሚገርመኝ አማራዎቹ ከሃገራቸው ሲባረሩ አሁን ሰሞኑን
OLF የለበትም እንዳለው ምነው ብአዴንም የለበትም አላለንም፣ አስቂኝ ነው ነገሩ ብአዴን፣ኦፕዲዮ፣
OLF፣ትግሬ ወያኔ የኢትዮጵያ ፀረ እንደሆኑ ታማኝ የተገነዘበ አልመሰለኝም ወይም ገንዘብ ያሰከረው
የፖለቲካ ቁማርተኛ መሆኑ ይሆናል:፡ታማኝ አሁን ሽንጡን ገትሮ ለ OLF ይህን ሁሉ ሲቀባጥር ገደል
ውስጥ ቢገባ የሚያነሳው ኢትዮጵያዊ አለ ብየ አልገምትም OLFም ቢሆን ያነዱታል፣እሱ እጁንም
እግሩም ጭንቅላቱንም የፊጥኝ የያዙት ግንቦት7 እና OLF ናቸው:: ለነገሩ ግንቦት7 ትልቅ ውሸት
ዋሽተውት ዲያስፖራ የሚኖረውን ኢትዮጵያዊ ብር በልተውት አሁን ባዶ ከርታታ ፖለቲከኞች ሆነው
ጠፍተዋል:: መመለሥም አይችሉም::
በሳውዲ አረብያ ኢትዮጵያኖች ሲገደሉ፣ ሲታሰሩ፣ ሲሰቃዩ የታማኝ አዲሱ ድርጅት OLF ኢትዮጵያኖች
አይደሉም የሚሰቃዩት ኦሮሚያዊ ናቸው ብለው እሱ ያለበት ሃገር ባህርዛፍ የመሰለው ባንዲራቸውን
ነው ተሸክመው የወጡት የቅርብ ቀን ትዝታ ነው:: እስቲ ወደ መጨረሻ ትዝታዬ ልበል ታማኝ በየነ
በአንድ ወቅት ETN TV ሲያስተላልፍ 2 ኢትዮጵያኖችን ጋብዞ ሥማቸውን ለመጥቀስ በ2008 ዶክተር
ታዬ ወልደሰማያት እና አቶ አባይነህ ብርሃኑ ወደ ቴሌቪዝን ጣብያው ሲሄዱ ለዶክተር ታዬ
ወልደሰማየት መቀመጫ ወንበር የለኝም ብሎ እንደነበር አስታውሳለው ከ2ወር ቦኋላም የኢትዮጵያ
አምላክ ቲቪ ጣቢያውም ተዘግቷል:: እሳት ቲቪም ቀኑ የደረሰ ይመስላል ምክንያቱም ልክ ወያኔ ቲቪ
እንደሚያስተላልፈው እሳት ቲቪም አማራ ክልል ኦሮሞ ክልል እያሉ ወያኔ ትግሬ የፈጠረውን የክልል

ባንዲራ በእሳት ቲቪ ልክ እንደ ወያኔ ሥራቸውን እየሰሩ ነው:: ኢትዮጵያም አምላክ አላት ልሳናቸውን
ይደፍነዋል::
ታማኝ ባለፈው ዓመት የወያኔ ስፖርት በዓል ላይ የተገኘው ወያኔው አላሙዲን ሆቴላቸው ድረስ ሄደህ
እንዳገኝሃቸው እናውቃለን እዛ ሆቴል የሚሰሩ ኢትዮጵያኖች ፎቶም አንስተውሃል፣ እግዚሃብሔርም
የስራህን የግፍህን ድብን አርጐ ይሰጥሃል::
አምቦ ተማሪዎች ባቀረቡት ጥያቄ መጥፎም ይሁን ጥሩ ወያኔ ትግሬ መግደሉን ማንም ሰብአዊ ፍጡር
የሚቀበለው አይደለም::
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች!
ሞት ለባንዳ ለወያኔ ኦነግ
ታምራት አሰፋ ከዲሲ

