
 

 

ከ ነጻነት ውቤ 

 

በውጭ ሀገር ላሉ ኢትዮጵያውያን ማስጠንቀቂያ 

የጨለማው ጅብ እንደገና ሊበላን አቅዷል! 
 

ብርሃኑ ነጋ ፈሪ፤ውሸታም፤ሆዳምና ሌላም ነው ። ዋናው ጸያፍ ጠባዩ ግን አቦሬ አፉን መክፈት 

እንደሚወደው ሁሉ ቅንጣት ይሉኝታ አልተፈጠረበትም ። ዋሾነቱ ቢጋለጥም ዓይኑን በጨው አጥቦ 

ይቀጥላል።በዚህ የሚያጅቡትን ደግሞ ከስሩ አሰልፎ የተቆዘረ ቦርጫቸውን እየሞላላቸው ቀጥሏል ። 

ብርሃኑ ነጋን መሰሎቹ በ 30 በላይ ከተሞች ገንዘብ አምጡ የሚል የዝርፊያ ዙረት በመጪው ወር 

ሊያደርጉ ማቀዳቸውን ነግረውናል፤ማስታወቂያውም ተሰራጭቷል ። ኤሳት እንደ ነጻ ራዲዮ መቆም 

ስላልቻለን የብርሃኑ ነጋ የውሸት ጥሩምባ ሆኖ ቀርቷል ። ኤሳት ነጻ ነው የሚሉትም ይህንን ሊያረጋግጡ 

አልቻሉም ። የዝርፊያው ዘመቻ በዳላስ ከተማ ይጀምራል ተብሏል ።በዚች ትልቅ ከተማ የብርሃኑ 

አጋርና የኢሳት ተቆጣጣሪው ኤርትራዊው አዚዝ ይገኛል ፡፤አንዳርጋቸው ጽጌ እነ አዚዝ ናቸው ድርጅት 

የሚያስቀጥሉ ብሎ ያሾፈውን ያስታውሷል። የብርሃኑ ገንዘብ አምጡ ዘመቻ በጎንደር ጎጃም ትጥቅ ትግል 

እያካሄድን ነው የሚል ቅጥፈትን ያቀፈ ነው ። አንዳንድ አምላክ የፈረደባቸውና መደንቆር ዕጣቸው 

ከሆኑ አሳዛኝ ግለሰቦች ውጪ በአሁኑ ጊዜ ማንም ኢትዮጵያዊ የግንቦቴዎቹ የምትሃት ጦር እየተዋጋ ነው 

በሀገር ብሎ የሚያምን የለም ። ብርሃኑ የራሱን ውሸት ይሰለቅጣል፤ጭፍኖቹ ጭፍሮቹ ደግሞ 

ያራግቡለታል ። የግንቦት 7 ጦር የሚባል የለም ። የሙት ሙት ቃፍቲያን ለማለፍ የተሞከረውም 

በወያኒ ጥቃትና ድል--ሀምሳ የማይሞሉትና ወደ ውስጥ ዘልቀው የሚታገሉን ለማደናቀፍ ታቅደው 

የነበሩ--የሞተው ሞቶ ከነመሪ ሻለቃው ሌላው ተይዟል፤እጅ ሰጥቷል ። ኤሳት ራሱን ገደለ ያለውም 

ሻለቃ በወያኔ እንደተገደለ ለምን እንደሚደበቅም ግልጽ አልሆነም እስካሁን ። 

ለጅቦቹ ዝርጠጣ ሌላ የቀረበው ምክንያት ብሔራዊ እንቅስቃሴ በሚል ከዘረኛውና አክራሪው ፤ለሥንቱ 

ንጹህ አማራ ደም ከእሶሳ እስከ  በደኖ ተጠያቂ ከሆነውሌንጮ ለታ ጋር ግንባር ፈጥረናልና ይህንንም 

እርዱ የሚለው ነው ። በግንባር ምስረታው ነበሩ የተባሉት የሲዳማና አፋር "ቡድኖች" ከወዲሁ 

ደብዛቸው ጠፍቷል ። ሳይጠይቃቸው በቀለ ገርባን ሊቀመንበር ብለው እስራቱ እንዲጠብቅበት 

ከማድረጋቸው በተጨማሪ ሶስት ምክትሎች ፈጥረውለት ቦታውን ብርሃኑ፤ሌንጮና ዲማ (የቀድሞ 

ዮሓንሶች) ወስደውታል ። የብርሃኑና የሌንጮን ጋብቻ በኦስሎ ከተማ ሚዜም=ቄስም ሆኖ ያስፈጸመው 

ያ የኦነግ አጫፋሪ በሚያውቁት ዶክተር ዜሮ የተባለው ማፈሪያ ሲሆን ብርሃኑ በትጥቅ ትግል ወያኔን 

ተፋልመን እንጥላለን ባይ ሆኖ (በአፍ ደረጃ ብቻ ቢሆንም) ሌንጮ የወያኔ ህገ መንግስት ባለበት 

ተጠብቆ ከወይኒ ጋር ማበር መተባበር አለብን የሚል ነውና ምን አገናኛቸው? ማነው አቅዋም የቀየረ? 

ይህ ተመሰረተ የተባለው ግንባር ብሎናቸው በወለቀና የሕዝብ አመኔታም ከበሬታም ባጡ ፍጡሮች 

የተሞከረ በመሆኑ በእግሩ ሳይቆም ተጨናግፏል ። ለዚህ ለሞተ ስብስብ ማንም ገንዘብ ሊሰጥ 

አይጠበቅም ።  



ለምሆኑስ ብርሃኑ ነጋ ኢትዮጵያዊ እንቅስቃሴ ነን ቢልም (የአንድ ብሄረሰብ ማየሉን መብዛቱን ወደ ጎን 

ትተን ማለት ነው ) ነጋ ጠባ ኢትዮጵያን እንገነጥላለን ከሚሉ ጋር ህብረት ህብረት ማለቱ እንዴትስ 

ይፈረጃል? የዓይጥ ተከታዩ ድንቢጥ እንዲሉ ደግሞ ብርሃኑ ሊዘርፍ ከተነሳ፤ወያኔም ዕርቅ እፈልጋለሁ 

ካለ ለምንስ እኛም ህብረት ወይም ግብረሀይል መሰረትን ብለን በመድረክ ቂጥ አንልም ያሉ ህብረ 

ቀለም አንጃዎች -በቁጥር አስር በአባል ህያ ሰላሳ ሆነውም- ብቅ ብለዋል ። ማንነታቸውን እዚህ 

መጥቀሱ ክብደት መስጠት ይሆናልና ባለፈውም የየድርጅቱ አንጃዎች መሆናችውን መጠቆሙ 

አይከፋም ። ከወያኔ ጋር አብረን ካልሰራን ብለው ድርጅታቸውን የከዱ፤ ወያኔን የተቃወምን የትግራይ 

ተወላጆች ነን ብለው አሁንም ወልቃይት ጠገዴ ወዘተ የትግራይ ነው ብለው የደረቁ፤  ሻዕቢያ ጋ ሄዶ 

ለኢሳያስ የሰገደ፤ወዘተ ናቸው የሁለት ሶስት አባል ቡድኖች ለራሳቸው ቦታ ሰጥተው የተነሱት።  

ከገንዘቡም ለእኛም ብለው ብርሃኑን ይፎካከሩ ይሆን ? ቂ ቂ ቂ የሚያሰኝ ነው ። ዓላማቸው ከወያኔ ጎን 

ለመሰለፍና ትርፍራፊ ለማግኘት ብቻ ነው ። ወያኔ  በበኩሉ ልካቸውን ስለሚያውቅ ኑ ብሎ ጥሪ 

የሚያቀርብላቸ አይደለምና እንደቋመጡ ይቀራሉ ማለት እንችላለን ። 

 

ስለዚህ ወገን ሆይ 

ለነብርሃኑ ስብሰባ አጀብ አትስጣቸው ። ገንዘብ አታዋጣ።ስንቴ ያታልሉሃል? 

ለአንጃ ስብስብ ከዚህ በፊትም ፊት እንዳልሰጠሀው ሁሏ አሁንም ፊት ንሳቸው ! 
 

ሞት ለወያኔ አገዛዝ !! 


