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አፋቤት የኢትዮጵያ ብርቅዬ ልጆች ደም ለሀገር አንድነት የፈሰሰበት ቦታ ነው ። ወገኖቻችን የፈጀው
ደግሞ በአረቦቹ የተደገፈው የሻዕቢያ ባንዳ ቡድን ነው ። የታሪክ ምጸት ሆነና ዘመናዊ ባንዳዎች-ራሳቸውን ኢትዮያዊ የሚሉ--ወደ አፋቤት በመጓዝ በሻዕቢያ ዕዝና ቁጥጥር ስር ስብሰባ እያካሄዱ ናቸው
። የዚህ ክህደት ጠንሳሽ ያው የለመደበት ብርሃኑ ነጋና ራሱን መንግስቱ የሚል የቁምሳጥን ፋሺስት
ኒአሚን ዘለቀ ናችው ።
ኤርትራዊው አዚዝ መሃመድ--የዳላሱ ግንቦት 7--እንኳን ወደ ሀገሩ ነው የሄደው ። ታዲያ ያ ሆዳም
ሻምበል በላይነህ ትላንት ታሪክ ይፍረደን ባዮ ምን ዶለውና ነው ወደ አፋቤት መጭ ያለው
?ይግረማችሁ ብላ ብቅ ያለችው የኢንግላዷ መቲ(መታስብያ )ቀፅላም እየዘገበች ወይንስ እየደለለች
አይታወቅምና፤
ምን ሊሰሩ ነው ወደ አፋቤት ኤርትራ እነዚህ ባንዳዎች የተጓዙት ? አንዴ የግንቦት 7 ጉባዔ ነው
ይሉናል ። ሌላ ጊዜ ግንቦት 7ና አርበኞች ግንባር ሊወያዩ ነው ችግር ስለበዛ ይላሉ ። የሻዕቢያው
ቅጥረኛ የሆነው መዓዛው ደግሞ ሌላ ይወሸክታል ። ኢጆሌ ሌንጮዎች ደግሞ የህብረት ስብሰባ አንድ
አማር አክለን ልናደርግ ነው ይሉናል ። የተባለው አማራ ወደ አፋቤት ያቅና አያቅና ግን ገና አልታወቀም
። ይህ ቢያንስ ሁለት ሳምንት ይፈጃል የተባለው የአፋቤት የክህደት ስብሰባ ከወዲሁ ውጉዝ ከመ
አርዮስ ሆኗልና፤ጥምብ ርኩሱ ወጧልና በዚያ የተገኙት ባንዳዎች ሁሉ በሕዝብ ታውቀው መወገዝ
አለባቸው ።
ሰራነው ፈጠምነው የሚሉት ሁሉ ጸረ አማራ ጸረ ኢትዮጵያም ስለሚሆን--ከሻዕቢያ ሌላ ምን
ተጠብቆ?፟- መወገዝ ያለበት የክህደት ክንዋኔ ነው ። ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው እንዲሉ አያ ብርሃኑን
ባለቤቱ ራሱ ወግድ ያለችው ሲሆን ሕዝብማ "ብሬ" (ሬ ይጠብቃል")ካለው ዓመታት አልፈዋል ።
ራሱን በሽፋን መንግስቱ የሚለው ሀፍረት ቢስም ቢሆን አሁንም እናቱ ከወያኔ ጋር በግንባር ቀደም
የምትሰራ ናትና ክህደትን ወራሽ ነው ብንል ትክክል ነው ። ዘር ከሉጋም ይጠቅስ የለ ?
ሻዕቢያ የኢትዮጵያን ትግል ለማደናቀፍ የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም ። ከሀዲዎቹን ግም 7ኦችን
በመጠቀም ጸረ ወያኔን ትግል አደናቅፏል ። ሀገር ወዳዶች የሚጠቅም ህብረትና ግንባር እንዳይመሰርቱ
ብርሃኑና ሊንጮ ተግዳሮት ሆነው ችግር እንዲፈጥሩ አሰማርቷቸዋል ። ግንቦት 7ን ሰርገው የገቡት እነ
አዚዝ ደግሞ የሻዕቢያን ፍላጎት ከውስጥ ሆነው እያሟሉ ናቸው ። የሚካሄደው ጸረ አማራ ተግባር ሁሉ
የዚህ ምልክት ነጸብራቅ ነው ። የሻዕብያ፤የነሌንጮ፤የነብርሃኑ ጸረ አማራነት ደግሞ የታየና የተረጋገጠ
ነው ።
የአፋቤት ባንዶች ሴራ ይከሽፋል !!
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኖራለች !!!

