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Oct 13, 2017 

 
ከዚህ ቀደምም ይህን መሰል ቡታ አሰምተን ነበር ። የሰሙን ወግኖቻችን የልመና አቁማዳውን ይዞ 
የመጣውን ግንቦት 7 አሳፍረው ባዶ እጁን መልሰውታል ። ግን ይሉኝታና ህሊና ብርሃኑ ነጋ የሚባል 
ግለሰብን መቸም አያውቁትም ።ቀፈታሞቹ ናምንና አዚዝ ሻዕቢያው ያው ናቸው ።  አለቃቸው የማነ 
ገብረአብም በኤርትራውያን እየተደበደበና እየተጋለጠ በመዋረድ ላይ ነው ። እሰየው እንላለን ። 
 
ብርሃኑ ነጋ በመጪው ቅዳሜ በሲያትል የገንዘብ ስብሰባ ዘመቻ ይኖረኛል ብሏል ። ይህ ከባድ ድፍረትና 
ንቀት ነው ። ወያኔ 26 ዓመት ንቆን ጎንደር ቡከንነቱን አጋልጦት ይኸው የሚይዘው የሚጨብጠው 
ጠፍቶት አለ ፡፤ ብርሃኑ ገና አልተነፈሰም ። ይህ ወሮበላ የአጋሚዶዎች መጋዣ ወንድሞቻንን ተስፉ 
ላቀው አስረስን፤ዳኛ አያሌውን ን ይገዙ አጣናው ሸንቁጤን በሻዕቢያ ዘበኞች ካስገደለ በኋላ ዓይኑን 
በጨው አጥቦ ምን ልትሆኑ በሚል ታብዮ ገንዘብ አምጡ ሊል ወደ ሲያትልም ወደ ደቡብ አፍሪካም 
ሊያቀና ተዘጋጅቷል ። ምነው ጎበዝ? ይቀለደብን እንዴ እስከዚህ ! ከዚህ ቀደም ኮለኔል ታደሰን ሻዕቢያ 
ደብዙን ሲያጠፋ ኮለኔሉ በሻዕቢያ ላይ መፈንቅለ መንግስት ሲያዘጋጅ ተደርሶበት ነው ብሎ ለሻዕቢያ 
ጥብቅና መቆሙን አንረሳም ። በሲያትልና ደቡብ አፍሪካ ያሉ ሀገር ወዳዶች ሞተው ነው ተኝተው 
ሊታገሉ የሄዱትን ወገኖቻችን አስረሽኖ ሲያበቃ ሳይፍር ገንዘብ አምጡ ሊለን የተነሳው። እንዴት ይኸ 
ሊሆን ይችላል? ስብሰባውን ባዶ ማስቀረት ሲገባ አስፈላጊውማ ይህን ወሽካታ መቅጣትና ማራሯጥ 
ነበር የሚገባው ። በስካይፕ ብሎ ያው ፈሪ ነውና ከቀረም ለእሱ ስብሰባ አዳራሹን ባዶ ማድረግና 
ተባባሪዎቹንም ማውገዝና ማዋረድ ይገባል ። 
 

 አዚዝ መሃመድ በውልደትም በአቋዋምም ኤርትራዊና-ሻዕቢያ ነውና ለውድ ሀገሩ ለኤርትራ  እየሰራ 
ያለ ዝቃጭ ነው ።ንአምን ዘለቀ በሽፋን ስም ደረጃ ራሱን መንግስቱ የሚል ወራዳ ነውና ስለእሱ ብዙም 
መተቸት አስፈላጊ አይደለም ። በኤርትራ ስብሰባቸው አርበኞች ግንባርን አፍነው ራሳቸው በራሳቸው 
እንደ ወያኔ የተመራረጡትን በኢትዮፓትርዮት ድረ ገጽ ማንበብ እንችላለን ።የወንጀለኞችና ሆዳሞች 
ጥርቅም እርስ በርሱ ሲሿሿም ነው የታዘብነው ። ዘፋኙ ሻምበል ደግም ሀገሩ ሆዱ ነውና፤የሻዕቢያ 
አድናቂም ሆኗልና፤ታሪክ ይፍረደን ይል የነበረውን ረስቷልና፤ ክዷልና ከእንግዲህ ወዲህ እሱን ጋባዥና 
አዘፋኝ በወገኖቻችን ደም ቀላጅ ተብሎ ይወገዛል ። መቲ የተባለችው ሚዳቋም ይቺ ልጅ ጎበዝ ተብላ 
ልትደነቅ ጎህ ሲቀድ ፈጥና ወደ ጭለማ ገብታ የሻዕቢያና የብርሃኑ ሰለባ ሆናለች ። ውጉዝ ከመ አርዮስ ! 
ሌሎቹም በይፋ ወጥተው ብርሃኑንና ሻዕቢያን እስካላወገዙ ድረስ ስማቸው በከሀዲዎች ዝርዝር ውስጥ 
ይቀመጣል-- ቀናችን ሲመጣም ቅጣታቸውን ሕዝብ ይሰጣቸዋል ። 
 
ሲያትል ደቡብ አፍሪካ ብርሃኑን ማእቀብ አድርጉበት፤አውግዙት ። የገደላቸውን ወገኖች ደም ክፈል 
በሉት። ባለበት ሀገርም ወግኖችን አስገድሎ መምጣቱን በማጋለጥ ክሰሱት ። ይህ በግል ሕይወቱ እንኳን 
ቤተሰቡን ሊጠብቅ ያልቻለ አለሌ የሆነ ማፈሪያ ከፖለቲካው መድረክ ተወግዶ እዚያው በክኔል 
በሚለው ቦታና ተራራ ሱባኤ እንዲገባ ይሁን ። ግንቦት 7 የኢትዮጵያ ጠላት ድርጅት ነው ። 
በብርሃኑም የሚመራውና በቁጥጥሩ ያለው ኢሳትም በነጻ መቆምና መስራት አልቻለምና ማዕቀብ 
ይጣልበት፤ እሳት መቀመቅም ይግባ ። 
በግንቦት 7ና በነፍስ ገዳዩ ብርሃኑ ነጋ ላይ ሙሉ ቁጣችን ገሃድ ይሁን ። እስከመቼ የሻዕቢያ ጀሌዎች 
መጫወቻ እንሆናለን ? 
 

በግፍ የተገደሉትን እነ ተስፉን እንበቀል ! 
በልሁ አበጋዝ 
ቨርጂኒያ፤ አሜሪካ 


