
⦁ ብርሃኑ ነጋ -- መሞቱን ያልተረዳ የሻዕቢያ መጋዣ 

ብርሃኑ ነጋ ከቅሌት ተመልሶ-- በነፍሱ ወጥቶ ማለት ይሻላል-- አሜሪካ ከገባ ወዲህ 
በሀፍረት ይደበቃል ወይም 

ዳግም ተራራ ወይም አምባ ወጥቶ እንደ ሙሴ አዲስ አስርቱ ቃላት ስብከት ይዞልን 
ይመጣ ይሆናል ብሎ 

ሲጠበቅ ይህ ሀፍረት ቢስ የኢስያስ ሎሌ አሁንም ሊቀጥፍ ሊዋሽና ገንዘብ ሊመነትፍ 
በዋሺንግተን 

ለመጪው እሁድ ስብሰባ ጠርቷል ። በዚህ ስብሰባ ተገኝተው ይህን " የሻዋ ሰው " ሙሉ 
ድጋፍ እንዲሰጡ 

ሻእቢያ አባሎቹና ጀሌዎቹ ያዘዘ ሲሆን ዳውድ ኢብሳና ሌሎችም ጽንፈኞች ያዳምቁለታል 
ተብሎ ይጠበቃል 

። ሀገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ በዚህ በጃንዋሪ 31 የክህደት ስብሰባ እንዳይገኝ ግን ጥሪው 
በመሰማት ላይ 

ነው ። 

የረሱ ካሉ ብርሃኑ ነጋ ምንኛ ዋሾና ዘራፊ እንደሆነ በተደጋጋሚ ያዩትን የታዘቡትን 
እንዳይረሱ መጥራት 

ያስፈልጋል ። 

በአምስት መቶ ዶላር ክፍያ የአርበኞች መዳሊያ ሊሸልመን ቃል ገብቶ በስድስት ወርም 
ወያኔን አስወግዳለሁ 

አለን ። 

ድንገት በተራራ ተገለጠልኝ ብሎ የትጥቅ ትግል ዋና አቀንቃኝ ሆኖ ብቅ አለ ። ( የማንን 
የድሃ ልጅ 

ልታስጨርሱ ነው ትጥቅ ትግል የምትሉት ብሎ ያወገዘውን ሳንረሳ ) ። 

የድል ቀነ ቀጥሮው ተራዘመ ። 

የራሱን ኢሳት የሚባለውን ራዲዮ ( በደጋፊ ሳይሆን በነጮቹ በጀት የሚተዳደረውን ) 
ለጸረ ኢትዮጵያኖች 

መድረክ አድርጎ ስንቱን አስለቀሰ ። የኦሮሞ ጽንፈኞች እነ ጃዋርና ሌሎቹ ሁሉ መድረክ 
አገኙና በሀገርና 
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በወገን ቁስልላይ ጨው ነሰነሱ። 

ይህ ሁሉ አልሰራ ሲል፤ መስሏቸው የደገፉ ጥያቄ ማንሳት ሲጀምሩ ሻዕቢያ ጫማ ስር 
ወደቀና ሌላ ትዕይንት 

ጀመረ ። እንዳሻው የሚጫውትበትን ካድሬ ንዓምን ዘለቀን ከነ ቦርጩ በአንዳርጋቸው 
ቦታ ወደ አስመራ 

ሰደደው ። አንዳርጋቸው ራሱን ማን ለወያኔ ጠቁሞ አስያዘው የሚለው ጥያቄ ከነብርሃኑ 
ሻዕቢያ ጫንቃ 

የሚወርድ አይደለም ። ኢሳያስ ተል ዕኮው የኢትዮጵያውያንን ህብረትና ትግል ማደናቀፍ 
ነውና የአርበኞች 

ግንባርን እጅ ጠምዝዞ፤ሞላ አስጌዶምንም ተጭኖ የጋራ ሀይል ህብረት የሚባል ተቋም 
ተመሰረተ ብሎ 

አወጀ ።ተላሎችም ዕልል ብለው ለብርሃኑ መዋጣትና ኪሳቸውን ማራቆት ቀጠሉ ። 
የብርሃኑም የውሸት 

ጦር ያው እንደሰማነው ለቃፍቲያ ህመራ፤ ወደ አዘዞ፤ዋልድባና አዲ አርቃይም ተወንጭፎ 
ድል በድል ሆነ 

ተባለ ። 

⦁ ሞላ አስጌዶምም ወደ ወያኔ መላ ጦሩን ይዞ ሄደ ገበናቸውን አጋለጠ ያእጋራ ሀይል 
መስራች መሪየተባለኡም 

እንዲሁ እየከዱ የብርሃኑና ኢሳያስን ተንኮልና ሀሰት አጋለጡ ። 

እውን የብርሃኑ ጦር ውጊያ ከዋለ በመግለጫው ለምን የዚህን ኮር የዚህን ባታሊዮን 
ስንተኛ ሻለቃ ጦር 

አጠቃሁ ማለት አቃተው •• ቀደም ብሎ እነዳውድ እንኳን ከአስመራ ሆነው ከጎባ ወጣ 
ብሎ እያሉ ብሎ 

በወረቀት ስንቱን የወያኔ ጦር ሲደመስሱ ለማሳመን የተሻለ ጥረት ያደርጉ ነበር ( በፈጠራ 
የምርኮኛ ሟች 

ስም ሳይቀር እየጠቀሱ ) ። ይህን ካልን በኋላ ተምሮ ውሸቱን በመጠኑም ቢሆን ሊስል 
ይገባ ይሆን? 

ብርሃኑ ህብረት ሲሉት ለምን ሁሌም ከገንጣዮች ጋር ማድረጉን ይመርጣል ? 

ወደ አስመራ የሄድነው ለመጨረሻው ፍልሚያ ነው ብለው ሲመጻደቁ ( ያውም ወደ ጦር 
መኢዳ ሊገቡ 
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ሳይሆን) ፤ የምቾት ኑሮውን ትቶ የሀኤደ ታላቁ ፕሮፌሰር ተብሎ ሲሞገስን መሰል 
ጭፍሮቹንም ሄዱ 

ሲያሰኝ ቆይቶ ያሉትን ሳንረሳ ሁሉም ላጥ ብለው ወደ አሜሪካ ተመለሱ ። ብርሃኑ ወደ 
አስመራ ይመለሳል 

ብለው አሁንም የሚጠብቁ አሉ ። ሆድ ይፍጀው ሳይሆን ጊዜ ወስደን እስቲ ይህ ፈሪነቱና 
ከንቱ ስብዕና 

ያለው ዋሾ ወደ ጌታው ሲሄድ ለማየት ያብቃን ። 

ኦሮሞ ጠባቦች (ያ በዱ ጃዋሮች ) የህዝብን ትግል በኦሮሞነት ብቻ ፈርጀውና ነጥለው 
ዘረኝነትን ሲያናፍሱ 

ዋና አጋራቸው የሆኑት ብርሃኑና ኢሳት ናቸው ። ሌላ ወንጀል በሀገር ላይ ። 

ብርሃኑና ይሉኝታ፤ብርሃኑና ድፍረት አይተዋወቁም ። ብርሃኑና ሆድ፤ብርሃኑና 
ንዋይ፤ብርሃኑና 

ቅጥፈት፤ብርሃኑና ቅጥረኛነት ላይለያዩ የተማማሉ ወዳጆች ናቸው ። ስለዚህ በመጪው 
እሁድ 

ስብሰባም፤አዳራሹን በሻዕቢያና ጠባቦች ሞልቶ አዲስ የውሸትና የዝርፊያ ተንኮል 
ሊያሰራጭ ተዘጋጅቷል ። 

ሆዱ ህሊናውን ከገደለበት ዓመታት አልፈዋልና ። ሀገር ወዳዱ ግን በቃ ! ዓይንህን ላፈር ! 
ሌባ ! የጥፋት 

መልዕክተኛና የሻዕቢያ ጌኛ ሊለው ይገባል ።
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