የሻለቃ መሳፍነት ሕይወት መጥፋት ከተጠያቂውች ዋና ዋናዎቹ በከፊል
ሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ገብርዬ ለምን ተገደለ? የንፁህ ጀግና ደም ለምን ያላግባብ ፈሰሰ? ተጠያቂዎቹ በዚህ
ገጽ ላይ ተመዝግቦ የምታዩዋቸው በህዝብ መሃል እንደበግ ሲርመሰመሱ የሚታወቁት ተኩላዎች ናቸው።
ከዚህ በታች የምናቀርብላችሁን ወንጀል ፈፃሚዎችን አውቃችኋቸው የአለም ፍርድ ቤትም ወንጀሉን
መርምሮ ለፍርድ እንዲቀርቡልን በሽሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ስምና በቤተሰቡ ስም ለሀገር ለወገን አፍቃሪዎች
እናስተዋውቃለን ። በሚኖርበት ከተማም ይሁናገር ሕብረተሳባችን በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም በሚጠሩና
በተቋቋሙ ድርጅቶች ውስጥ ሁለተኛ ድርሽ እንዳይሉ በተባበረ የሕብረት ክንድ ከተቀመጡበት ሃላፊነት
እንድታነስዋቸው እንጠይቃለን። የዚህም ደብዳቤ ዋና መክኒያትን በተግባር እነዚህ ወንጀለኞች ከያሉበት
እንደ እንክርዳድና እሾህ እየተነቀሉ እየተመዘዙ እንዲወጡ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጉያ።
የወንጀለኞቹ ስም ዝርዝር
አንደኛው አውራው፡
ዶክተር ብርሀኑ ነጋ
ነዋሪነቱ በፊሎዶልፊያ አሜሪካ እና በተለያዩ አውሮፖ ከተሞች እየተዘዋወረ የሚኖር ብራሰልስ ቤልጅየም
የእሳትና የግንቦት 7ባለቤት ሳይሰራ በህዝብ ገንዘብና በሕዝብ ስም ከተለያዩ አገሮች በሚያገኛው ገንዝብ
ከእነቤተሰቡ ከእነልጆቹ ተንደላቆ የሚኖር።
ሁለተኛው
ዶክተር አዚዝ መሀመድ
ነዋሪነቱ ዳላስ ፕሌኖ ቴክሳስ የአርበኞች ግንቦት 7 የምክርቤት ሰብሳቢና የእሳት ኢሳት አማካሪና ሊቀመንበር
ኮሎኔል መሳፍንት በኩል የተጀመረውን ተቃውሞ ለማረጋጋት ከመገደሉ በፊት ሉኡካን ይዞ ወደ ኤርትራ
ተጎዞ ያሰበው ሳይሳካለት በመመለሱ በሻለቃው ላይ ሕይወት ማለፍ ዋናው ወሳኝ ከሆኑት።
ሶስተኛው
አቶ ነአምን ዘለቀ ሙያ የሌለው በኢፒአርፒ ጽሕፈት ቤት በሁለትመቶ ሃምሳ ዶላር በወር እየተከፈለው
ስልክ ሲያነሳ የኖረ ከዛ ገንዘብ አጭበርብሮ የከዳ። ነዋሪነቱ ሜሪላንድ ቨርጅኒያ የአርበኞች ግንቦት 7ና እሳት
አመራር የማወናበጃ ዘዴና የስርቆት ዋና ነዳፊ (ሌባ)።
አራተኛው
ዶክተር ሙሉ አለም አዳም ዘርይሁን የኖርወይ የአርበኞች ግንቦት 7 ተጠሪና ከፍተኛ የማወናበድና በህዝብ
ስም በሚያገኘው ገንዝብ ንዋሪ የግንቦት 7 አመራር በሚል ስም፡ ነዋሪነቱ ኖርዌይ። ሻለቃ መሳፍንትንን
ኑሮውን ትቶ ከሉክሰንቡርግ ወደ ኤርትራ እንዲሄድ ካሳመኑትና ከመለመሉት አንዱ ቀንደኛ።
እነዚህ ግለሰቦች አራት ሆነው አራተኛውን ለጊዜው ስሙን ይዘን ያባቱን ስም በትክክል ያላገኘነውን ጨምሮ
ወደ ኤርትራ ሄደዉ አሰቃቂ ወንጀል በጀግና ወንድማችን ሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ላይ እንዲፈፀም ወስነው
የተመለሱ ሲሆኑ ለዚህም መረጃ አለን።

ጀግናው ሻለቃ መሳፍንት አውሮፓ ክመኖር ደልቶኝ ጸሃይና ሃሩር ሳያጠቃኝ ለኢትዮጵያ አገሬ እዋጋለሁ ነጻ
አውጣታለሁ በሚል መጀመሪያ ወደ ኤርትራ ሲያመራ በውሸት ብዙ ሰራዊት ኤርትራ የገቡ ስላሉና አሁንም
ብዛት ያላቸው እየገቡ ስለሆነ አንተም እነዚህን ወጣት ኢትዮጵያውያንን በማሰልጠን ለግዳጅ ማዘጋጀት
ይኖርብሃል ። ልምዱም ፡ ሞያውም ስላለህ በሚል ነበር ተዋሽቶ ነበር። ነገር ግን ወደ ቦታው ሄዶ ያየዉና
የተነገረው በተግባር ጭራሽ ውሸት ሆኖ በማግኘቱ ሳይደናገጥ የሚችለውን ሲፈጽም ቆይቶ በመጨረሻም
ፓስፖርቱ ግዜው ሳያልቅ መመለስ እንዳለበት ሲያሳውቅ እነ ብርሃኑ ነጋ እነ አዚዝ መሃመድ እነ ነአምን ዘለቀ
መደናገጥና መፍረክረክ ይጀምራሉ። ከዳላስ ኢተክሳስም በወንጀል የሚታወቁ ግለሰቦች መግቢያ
ጠፍቶአቸው ሻለቃው ድምጽ ሳያሰማ ድምጹን ለማጥፋት የሚቻልበትን ዘዴ ባስቸኩዋይ በቦታው ድረስ
በመሄድ ወደ ኤርትራ ሃሳባቸው እንዲጠናቀቅ ብርሃኑ ነጋን ፡ ነአምን ዘለቀንና አዚዝ መሃመድን ወጥረው
ይይዛሉ። ይህ ሻለቃ መሳፍንት ወደመጣበት ወደ ሉክሰንቡርግ ከተመለሰ ብዙ የሚያውቀውን ሚስጥር
ያጋልጣል በሚል ስማቸውን ሁሉ ስለሚያውቅ ጭምር ገና ለገና ለእስር እንዳረጋለን በሚል በሚዘገንን ሁኔታ
እንዲገደል ማድረጋቸውን እያንዳንቹ ኢትዮጵያዊ ሊገነዘብው ይገባል። ከላይ የጠቀስናቸው ወንጀለኞችም
የኢትዮጲያ ህዝብ ሲነጋለት በወንድማችን በሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ገበርዬ ላይ የተፈፀመው ግፍና ጭካኔን
ስቃዩን እንድትቀምሱት ይደረጋል።
በተጨማሪም ከላይ ከጠቀስናቸው ጋር በማበር በሻለቃ መሳፍንት ላይ ለተፈጸመው ግድያ ተጠያቂዎች
በዳላስ ቴክሳስ በኢትዮጵያ ትግላይ ትልቅ ደባ የሰሩና እየሰሩም ያሉት ይሄውም የኢትዮጵያን ማሕበር በዳላስ
ሽፋን በማድረግ ዘውገ ቃኘው ፡ የአርበኞች ግንቦት 7 ገንዘብ አሰባሳቢና ለወያኔ በእቡ ለረጂም ጊዜ ያገለገለ።
የዘውገ ቃኘው ውንድሞች በተለይም ፋሲል ቃኘው እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች ከግንቦት 7 የወጣንውን
በዳላስ የምንገኘውን በፌስቡክና በተለያየ ኔትወርክ እያሰደቡን ያሉ ስማጥፊዎች መሆናቸውን እንገልጻለን።
አበበ ንጋቱ የጎንደርን መሃበር ሽፋን አድርጎ ብዙ ወነጀል በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመ በዛሬ ጊዜ ሕዝቡ በሚገባ
በግላጭ ያወቀው ወንጀለኛ። ሌላው የጎንደር ተወላጅ እንደ ዘውገ ቃኘው በኢትዮጵያ መሃበር ሽፋን በዳላስ
ወያኔ በቦታው በካድሬዎቹ ካስቀመጠው ጀምሮ ለጥፋት እንጂ ለልማት ያልቆመ ኢብራሂም በሚልም
ይጠራል እስልምና ሃይማኖት ተከታይ በመሆኑ። ሶስት ስም ይጠቀማል ብርሃን ፡ ኢብራሂም ፡ ማክ ይላል
ፈረንጆች ሲያገኝ። ከሁስተንም ሶሰት ሰዎች አሉ በቅርብ ይፋእናወጣቸዋለን።
አስማረ ብሩ
የአረበኞች ግንቦት 7 ተጠሪ በስውዲን
ወጣቱን በተለያየ መልክ በስድብ ለማሸማቀቅ አጸያፊ ስድብ እየጻፈ በመስጠት በድህረ ገጾችና ፌስቡክ
በስድብና ስም በማጥፋት የሚደረገው ዘመቻ ዋና ስተባባሪ ለአገር የተሰለፉትን ሁሉ እውነተኛ ለኢትዮጵያ
ታጋዮችን የሚያስጠቃ የግንቦት 7 ተቀጣሪ ነው። ይሄውም በሴት ልጅ ይቅርና ለአውሬ እንክዋን የማይገባ
ስድብ ለምሳሌ ወይዘሮ እርስቴንና ወጣት ሄኖክ የሺጥላን ጭምር የስም ማጥፋት ዘመቻ የሚያሰራጭባቸው
ትልቅ ወንጀለኛ ነው። ሻለቃ መሳፍንት ወደ ሉክሰንቡርግ ከተመለሰ የሱም ሚስጥርና ወንጀለኛነት
በአውሮፓና በደቡብ አፍሪካ ካስገደሉዋቸው ኢትዮጵያን ጭምር አስመልክቶ ገሃድ መውጠቱ አይቀሬ
በመሆኑ የአርበኛው የሻለቃ መሳፍንት ፓስፓርት ከእጁ እንዲቀማና ወደ አውሮፓ እዳይገባ ሃሳቡን ካመጡት
አንዱ መሆኑ ነው። ሌሎቹ በዚህ ጉዳይ ተባባሪዎች መሃል የአንዳርጋቸው ጽጌ ወንድምና እህቱ ብዙ ጽጌ
የአርበኞች ግንቦት 7 አመራር ላይ ያሉ በለንደን ብዙ ገንዝብ የሚከፈላቸውም ይገኙበታል።

የግንቦት ሰባት ውሸት የተጀመረው የሻቢያ ተላላኪ ሆነው አስመራ ከገቡ በሆላ ቢመስልም ለጊዜው ይህን
ያዙልን ።
ከሻቢያ ጋር ተለጥፈው ነፃነት የጠማውን ህዝብ ነፃ ለማውጣት ጦር እያሰለጠን ነው በሚል ፊሽካዉ ተነፋ።
ሰራዊታችን በከባድ መሳሪያዎች ታጥቀዋል የሚለው እቢልታ ተመታ።
ዛሬ ከነዚህ ጋር ተዋሀድን ወዘተ ። በማግስቱ የተዋሃደው ሃይል ሰራዊቱ ከአርበኛ ግንቦት ሰባት ጋር ጦርነት
ፈፅሞ ድል ተቀዳጀ ። ፕሮፌሰር ብርሀኑ ከዩቨርስቲ ሰራቸውን ጥለው ወደግንባር ላይመለሱ (በረሀ) ገቡ እና
የመሳሰሉ ውሸቶችን በኢሳት ሬዲዮን ሲያንጫጩ ብዙ ወገኖቻችን ሊታለሉ ችለዋል። ነገር ግን አዳማጭ
ያላገኙ የህዝብ ድምፅ ሬዲዮኖች ዌብሳይቶች። ለወገን ፡ ለአገር የቆሙ ግለሰቦች ለህዝቡ ትክክል አለመሆኑን
ለማስተማር የከፈሉት ተጋድሎና ትልቅ ልፋት ዛሬ ላይ ሆነን ስንመለከተው የሚደንቅና ምን ያህል ከሕዝቡ
ቀድመው የባነኑ ናቸው በጉዳዩ እያለን አንደነቃለን።
ትግሉ ያለው ሀገር ውስጥ ነው ፡ ተቃዋሚዎች ታስረው ተንገላተው ያሉት ሀገር ውስጥ ሲሆን ግንቦት
ሰባት ተብየዎቹ ገንዘብ በመሰብሰብ ሰፈር ቁጥር የሌለው ንግድ ከፍተው ኑሮ ተመቻችቶላቸው ለሻቢያ ትንሽ
ገንዘብ በመስጠት ትግሉን አፍነው አሳፍነው ቆይተዋል በዚህ ዙሪያ ወደፊት እመለስበታለሁ።
አውሮፓ አሜሪካ ሳይሆን ትግሉ ያለው ሀገር ቤት ነው ፡
በግንቦት ሰባት ባዶ ወሸት ተታላችሁ ወይም ተታለን ለነበርነው ገንዘባችንን ጊዜያችንን የትም ከምንበትን
ነገሮችን በተለያየ ማእዘን እያየን ትግሉን ሀገር ቤት መሆኑን ተገንዝበን ታጋዮችን እንደግፍ። በዚህ ውሸት
የህይወት ዋጋ ለከፈሉት ሁሉ ግንቦት ሰባትና ሀላፊዎችን ዋጋቸውን የሚቀበሉበት ጊዜ እሩቅ አይደለም ።

ከዚህ በላይ ያለውን ያዘጋጀንው ከምንኖርበት አካባቢ አብሮ በመስራት የምንተዋወቅና ተለያዩ አገሮችና
ከተሞች የምንኖር የአርበኞች ግንቦት 7 በውስጡ አገልጋይ መስለን አሁንም የሚያደርጉትን የምንከታተልና
ጥለን የወጣንው አባላት በመተባበር። ድል ለኢትዬጲያ ህዝብ::

