
ዳኛቸው ተሾመ ትልቁ ወፈፌ የብርሃኑ ነጋ ጡሩምባ ኢትዮጵያውያን ታጋዮች ላይ ከመርዛማው ምላሱ እሳት ሲተፋ። 

 

ከዲሲዎች ለምርጥ የኢትዮጵያ ልጆች የተጻፈ መልክታችን ይድረሳችሁ። 

ዳኛቸው ተሸሞ ማነው? 

ዳኛቸው ተሾመ አንድ ባሌጌ ከራሱ ጋር የተጣላ ዝቅተኛ አሰሳሰብ ያለው ከንቱ አንኮላ መሆኑን እናውቃለን። 
እኛ ግን ዳኛቸውን ጠንቅቀን የምናውቀው ሰዎች ይሄ ግለሰብ በግል ኑሮም ትልቅ ቀውስ ውስጥ የሚኖር 

ግለሰብ በመሆኑ ሞራል የለውም ወፈፌ ነው። ብርሃኑ ነጋ እና ድርጅቱ ግንቦት 7 ለስደብ ካዘጋጃቸው 
ዝቅተኛ አስተሳስብ ካላቸው እና በሚነገራቸው ከሚነዱት ለገንዘብ ብለው ሰፊውን የኢትዮጵያ ሕዝብ 
በሶሻል ሚዲያ እየወጡ እንዲሳደቡ ከተቀጠሩት ከንቱዎች መሃል ዳኛቸው አንዱ ቀንደኛ ነው።   

ዳኛቸው በብርሃኑ ነጋ እና በሌሎቹም በግንቦት 7 አመራር በሚሰጠው አረስት በመንሳት ለኢትዮጵያ 
የቆሙትን ሃቀኛ ታጋዮች የማጥቃት ዘመቻ የሚያስተጋባ አዋቂ መስሎ መቅረብ የሚወድ ፡ በታወቁ ሰዎች 
ስም ለመታወቅ  ስም እያነሳ በሞረሽ አባላት ላይ ባለፈው ሰሞን እንደሰነዘረው እራሱን ከፍ ለማድረግ 
የሚጥር አንድ ባዶ ቂጥ ነው። እንደ እያስፈላጊነቱ አረስት እየተሰጠው ከእነ ሙሉ ሃሳቡ በቪዲዮ እየለፈለፈ 
የስደብ ዘመቻ እንዲያስተጋባ ከተደረገባቸው አረስቶች መሃል ብንነሳ አንዱ ባለፈው ሰሞን ታማኝ በየነ ላይ 
የስም ማጥፋት ዘመቻ ተደርጎበታል በሚል ሞረሽ በሚል የሚታወቀውን ድርጅት አባላት ለማጥቃት ምንም 
ያልደረሱበትን ግለሰቦች ስማቸውን እያነሳ የአግቦ ስድብ መሳደብ እና ድንጋይ በስተጀርባው ተሸክሞ ሶስቱን 
የሞረሽን አባላት እማጸናችኋለው ለአማራው ድረሱልት ሰው የለውም እስቲ ሃያሺ ነው ሰላሺ ዶላር እንኳን 
ላኩለት እያለ አማራውን በመዳፈር ቆበሩን ሲደነፋ ነበር  እብድ ነው።  

አዲስ አረስት ብርሃኑ ለዳኛቸው የሰጠው የእስፓርት ፈደሬሽኑን በሰሜን አሜሪካን ያለው ብርሃኑ ነጋ ለወያኔ 
እጅ መንሻ ለማድረግ ባቀረበላቸው ሃሳብ መሰረት በማመቻቸት በቦርድ ውስጥ ባስቀመጣቸው አባሎቹ 
አማካኝነት ዳኛቸው እንደ ታማኝ እየተወነብን ነው አሜን ብላችሁ አብዬ በእስፓርቱ በዓል ላይ መጥቶ 
ንግግር እንዲያደርግ በሚል።  

ዳኛቸው ለአማራው ድረሱለት ብሎ ድንጋይ በመሸከም ማንንም ሳይሆን እራሱን ቲንሽ ከዝንብ ያነሰ አይምሮ 
ያለው መሆኑን ባላሳየ ነበር። ለኢትዮጵያ አንድነት የቆመማ አማራውን ይደግፋል ለሌላም ሰው ድንጋይ ይዞ 
የመለመን ትወና ባልተወነ ነበር። ኢትዮጵያን እና አማራን ለይቶ ማየት አይቻለም። አማራውን የሚጠላ 
ኢትዮጵያን የሚጠላ ነው። 

የኢትዮፓትሪኦት ታዳሚዎች በድጋሜ እስክናገኛችሁ መልክታችንን አንብባችሁ እናንተም እንደ ዳኛቸው 
አይነቱን ባዶ ራስ ቆበሩን ሲደነፋ ቁጭ ብለን ማየት ስለሌለብን ይሂንን ደብዳቤያችንን ለአገር ወዳድ 
ኢትዮጵያውያን እንድታስተላልፉ እንጠይቃለን። 

ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። 

 


