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በቅርቡ ስለ ብርሃኑ ነጋ የአፋቤት-አስመራ ቲያትርና ውንብድና በተከታታይ የጻፈ ወንድሜ
ዳያስፖራውን ላሜ ቦራ ያለው ተመችቶኛል ። ሰላምህ ይብዛልህ ወንድሜ ይህን ስግብግብ ቀበሮ በበቂ
አጋልጠህልና ። ታዲያ ላሜ ቦራና ማሞ ቂሎ ተወራራሽ ናችውና ይህ ሁሉ ተነግሮ እያለ ሀፍረተ ቢሱ
ብርሃኑ የልመና አቁማዳውን ይዞ በአሜሪካ ሲዞር ዳያስፖራው ወግድ ማለትን ቶት ተኮልኩሎለት፤
ተበዘበዘን ስሰማ ሀዘኔ ከፍ ያለ ሆኗል ። ባለፈው እሁድ ስብሰባ ብለው የብርሃኑ ንቅናቄ መሪዎችና
ጀሌዎች በአሜሪክ እርስ በርሳቸው ሊደባደቡ ነበረ የተባለው ቢያስቀኝም ብርሃኑ ልመና ባካሄደበት
ቦታዎች ሁሉ በተለይም የጎንደር ህብረት ደጋፊና አባላት የጨረታው ዋና ገዢዎች ሆኑ መባሉ በጣም
አሳዝኖኛል ። ምን ማለት ነው ይህ እውነት ከሆነ? ጎንደር ህብረት ከብርሃኑ አበሩ ወይስ ግለሰቦች
በላሜ ቦራነት በጅብ ሊጋጡ ፈቀዱ ?
ወስላታው ብርሃኑ ነጋን ተከትለው ወደ ኤርትራ የተጓዙትና ከገንዘባቸው የተለያዩት ሞኞች ምንም ይህ
ነው የሚባል ጦር ስላላዩ ብርሃኑ ጦራችን ኢርትራን ለቆ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ተጠቃሏልብሎ
መዋሸትን ያዋጣል ብሎ ተያይዞታል ።የብርሃኑ መዋሸትና የጅብ ሆዳምነት በጥያቄ ባይገባም አስደናቂ
የሆነው ግን ላሜቦራ ዲያስፖራው ለዚህ ቀጣፊ ገንዘብ መለገስ መቀጠሉ ነው ። አያሳፍርም ?
የፈረደበትን አማራ ንቀውና መጫወቻ አድርገው አዘንለት በሚል ፈሊጥ አፈ ቀላጤዎቹ የሆኑ
አወናባጆችና መብዛታቸውና የአድዋዎች-መቀሌዎች የአማራ ጠበቃ ነን ማለታቸውን እየታዘብን ነው ።
የጎንደርን ሕዝብ ትግል ነጥቆ እየነገደበት ያለው ብርሃኑ ሆኖ ሳለ ለሕዝብ ተቆረቆርን የሚሉቱ ለብርሃኑ
ሰለባ መሆናቸው መቸም አነጋጋሪ መሆኑ ሲያንስ ነው ። ብርሃኑ ከሻዕቢያኖች ጋር በመሆን እያካሄደ
ያለው ዝርፊይና የትግል አፍራሽነት ተግባር ምን ያህ አስከፊ እንደሆነ በሰሞኑም ሲጋለጥ ቆይቷል ።
የጉባኤና ስብሰባው ቲያትር ምንኛ አስከፊ እንደሆነና የጀሌዎቹ የነሻምበል፤መቲ፤ቀይ ሽብርተኛው ቄስ
ማዴቦ፤ወዘተ ወራዳ ጸረ ኢትዮጵያ ተሳትፎም በበቂ ተጋልጧል ። ምን ተጨማሪ ያስፈልጋል ?ብርሃኑን
ለመስማትና ለመርዳት መኮልኮል ሳይሆን በአጠገቢያችን አትድርስ አንዲል ነው ዳያስፖራው
የሚጠበቀው ። ማን ነው አንዳርጋቸውን አሳልፎ የሰጠው ? ብርሃኑና ሻዕቢያ አይደሉም ?
የግንቦት 7 ጦር የሚባል ጭራሽ የለም ። የአርበኞች ግንባርን ኮለኔል ፍጹምና ብርሃኑ አፍነውታል ። እነ
ሌንጮ በሱዳን አማካይነት ከወያኔ ታርቀው የሕዝብን ትግል--የአማራ የሚሉትን ምንም እንኳን
አማራውና ኦሮሞው ተባብሮ ቢያካሂደውም- ለማደባየት ባላቸው አቅም ሁሉ እየጣሩ ናቸው ።
የጨነቀው ሻለቃ ዳዊትና የኦነጉ አፈቀላጤ የግንቦት 7ኡ አባል ጌታቸው በጋሻው ጥምረት ደግሞ
አውጣን በሚል አሜሪካን እየተማጸነ ነው ። በዚህም በዚያም የብርሃኑ ሰልፉ አሁንም ከጸረ
ኢትዮጵያኖች ጋር ነው ። ታዲያ ይህን አጥፊ እንዴት ጆሮና ገንዘብስ ሰጥተን ሀገራችንን እንጎዳለን ? እነ
ዶክተር አዚዝ እንኳን ቢንጫጩ ለሀገራቸው ለኤርትራ ነው ። ለተስፋዪ ጊታቸው ገዳዮች፤ለበደኖው
ህዝብ ጨራሽ፤ለቅንጅቱ አፍራሽ፤ለአሜሪካ ቅጥረኞች ትብብርና ድጋፍ እየሰጠን ለኢትዮጵያ ቆምን
ማለት ዘበት ነው ። ሞላጫው ብርሃኑ ነጋ በንዋይ አፍቃሪነት የታወቀ ነውና እስከመቼ የእርሱን
አይጠግቤ ሆድ ለመሙላት ይጫወትብናል ብሎ መጠየቁ ተገቢ ነው ።ላሜ ቦራነት ያብቃ።
ኢትዮጱያን አንጉዳ። የፍርድ ቀን፤የሂሳብ ማወራረጃ ቀን ነገ ነው ። ጨው ለራስህ ብለህ ጣፍጥ

እንዳይባልብን እናስብበት ወገኖች ።
የብርሃኑ ውንብድንና ዝርፊያ ያክትም!
በአማራውና ኢትዮጵያ ሕዝብ ንግድ ያብቃ !!
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር !!

