
እውነትም ተላላኪ!!  
 

አንዳርጋቸው ፅጌ በወያኔ ከተያዘ በኋላ ከሶሰት አመት በላይ ለሆነ ጊዜ በአስከፊው የወያኔ እስር 

ቤት የሚዘገንን የግፍና መከራ ፅዋ እየተቀበለ መሆኑ ይታወቃል፡፡ አንዳርጋቸው እንዴት ተያዘ? 

የሚለው ጥያቄ መልስ ያልተገኘለት አሁንም ድረስ አነጋጋሪ ጉዳይ እንደሆነ ቀጥሏል፡፡ ሻዕቢያም 

ሆነ የግንቦት 7 አመራር በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ድረስ ዝምታን መምረጣቸው ጥርጣሬው 

ይበልጥ እንዲጎላ አድርጎታል፡፡ አንዱ መላምት ወያኔ አንዳርጋቸው በየመን በኩል እንደሚያልፍ 

ተከታትሎ በመረጃ ስለደረሰበት ለየመን መንግስት የደህንነት ባለስልጣናት ከፍተኛ መጠን ያለው 

ዶላር በመክፈል አፍኖ ወስዶታል የሚል ነው፡፡ ይኸኛው መላምት ብዙም አሳማኝ አይደለም 

የሚሉ ወገኖች አሉ፡፡ ሁለተኛው የሚነሳው መላምት በግንቦት 7 ከፍተኛው አመራር ውስጥ 

የሚገኙ የወያኔ ሰላዮች መረጃውን ለወያኔ አሳልፈው በመስጠት አንዳርጋቸው እንዲያዝ አድርገዋል 

የሚል ነው፡፡ ሶስተኛው መላምት አንዳርጋቸው በወያኔ ከተያዘ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ አመፅ 

ይነሳል ከሚል የተሳሳተ ስሌት ተነስቶ ሻዕቢያ ራሱ መረጃውን ሆን ብሎ ለወያኔ አሳልፎ በመስጠት 

እንዲያዝ አድርጓል የሚል ነው፡፡ ከዚህኛው ጋር የተቀራረበ አራተኛው መላምት በስርዓቱ ተስፋ 

የቆረጡ በርካታ የሻዕቢያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከወያኔ ጋር በፈጠሩት የጥቅም ግንኙነትና 

ምስጢራዊ ዝምድና ምክንያት መረጃውን ለወያኔ አሳልፈው በመስጠት አንዳርጋቸው እንዲያዝ 

ማድረጋቸውን የሚገልፁ ወገኖች አሉ፡፡ 

ወጣም ወረደም ከአንዳርጋቸው መያዝ በኋላ የሚታዩ ሁኔታዎች አንዳርጋቸው በሻዕቢያና በግንቦት 

7 ከፍተኛ አመራር እንዲያዝ መደረጉን የሚያመለክቱ እየሆኑ ነው፡፡  ባለፉት ሁለት አመታት ያለ 

በቂ ጥናት ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እየተላኩ የወያኔ እሳት ራት እንዲሆኑ የተደረጉ በመቶዎች 

የሚቆጠሩ የአማራ ልጆች፣ የአማራን ህዝብ ትግል ለማኮላሸት የአርበኞች ግንባርን ሙሉ በሙሉ 

ለማጥፋት በሻዕቢያና በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በተለያየ ዘዴ እየተሸረበ ያለውን ሴራ የሚከታተል 

ኢትዮጵያዊ ከኤርትራ መንግስት ጋር በመሆን ትግል ማካሄድ አይቻልም በማለት ትግሉን እየጣሉ 

የወጡና ሰሚ ጆሮ አጥተው የቆዩ የአርበኞች ግንባር አመራር የነበሩ የአማራ ተወላጆችን አባባል 

የሚያረጋግጥ ሆኗል፡፡ 

ከአንዳርጋቸው በወያኔ መያዝ በኋላ በፀረ ወያኔ ትግሉ አዲስ ምዕራፍ እከፍታለሁ በሚል ወደ 

ኤርትራ ያቀናው ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የመጀመሪያው ተግባሩ የአማራ ህዝብ ትግል መሪ ድርጅቱን 

አርበኞች ግንባርን በተለያየ ተንኮል ከትግል ሜዳው እንዲወገድ ማድረግ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ይህንን 

ድብቅ አጀንዳውን ለማሳካት መጀመሪያ በውህደት ሽፋን ያደረገው ሙከራ ከከሸፈ በኋላ ከሻዕቢያ 

ጋር በመመሳጠር የአርበኞች ግንባር አመራር አባላትን በሃሰት በመወንጀል ከመሬት በታች በተቆፈረ 

ጉድጓድ እንዲታሰሩ በማድረግ አርበኞች ግንባርን ለማጥፋት አዲስ እንቅስቃሴ ጀምሯል፡፡    

ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ይህንን እኩይ ተግባሩን ለመሸፈን በተለያዩ ሃገራት የሚገኙ የግንቦት 7 አመራር 

አባላት ወደ ኤርትራ እንዲገቡና ጉባኤ እንዲካሄድ ለማድረግ ጥረት እያደረገ ነው፡፡  



በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ጥሪ ከተላለፈላቸው የግንቦት 7 አመራር አባላት መካከል እስከአሁን ድረስ 31 

የሚሆኑት ወደ ኤርትራ ለመግባት ፈቃደኝነታቸውን የገለፁ ሲሆን የእነዚህን ማንነት፣ የምስጢር 

ስም፣ የሚኖሩበት ሃገርና ከተማ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡  

 

ተ.ቁ 

 

እውነተኛ ስም 

 
የሚስጢር ስም 

 

የሚኖሩበት አገር 

 

የሚኖሩበት ከተማ 

1.  አበበ ቦጋለ መሸሻ  ካሌብ ቤልጅየም ሉቨን 

2.  ብዙነህ ፅጌ ሀ/ማርያም  ውቤ  እንግሊዝ ለንደን 

3.  ሙሉነህ እዩኤል አባዳሜ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ 
4.  ቸኮል ጌታሁን  አዳ ስዊድን  ስቶክሆልም 

5.  አምሳሉ ካሳው ቪጄ አሜሪካ ዴንቨር 
6.  ዶ/ር ሙአለም አዳሙ  አስክፖት ኖርወይ ኦስሎ 
7.  ዶ/ር አዚዝ መሓመድ ማይክ አብርሃ አሜሪካ ዳላስ 

8.  ነአምን ዘለቀ  መንግስቱ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ 

9.  መንገሻ ዳኘ  ጃናሞራ ስዊዘርላንድ ዙሪክ 

10.  ሄኖክ ዳንኤል ታደሰ  አሜሪካ ዋሽንግተን 

11.  ግርማ ዳውድ ዴቪድ ቤልጅየም ሉቨን 

12.  ዘውዴ አደራ  ስዊዘርላንድ ዙሪከ 

13.  ፋሲል መንጆ አስማረ  ካናዳ ቶሮንቶ 

14.  አንዱአለም ኮሪቻ ሃለማርያም  ኒውዝላንድ ኦክላንድ 

15.  ሚካኤል ተፈራ ንጉሴ  ኮተቤ ቤልጅየም ካልጋሪ 

16.  እታጀሁ ታደሰ  ስዊዘርላንድ ዙሪክ 

17.  ሳምሶን አበበ   አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ 
18.  ተስፋየ ለታ ሁሉቃል ካናዳ ካልጋሪ 

19.  ሃና ለገሰ ጋረደው  አውስትራሊያ ሜልቦር 

20.  መቅደስ ወርቁ ገ/ማርያም  ስዊድን ስቶኮልም 

21.  ይፍሩ ረታ  እንግሊዝ ለንደን 

22.  ይበልጣል ጋሹ ጎበዜ ቴድሮስ ኖርዌይ ኦስሎ 

23.  አየልኝ አምባቸው አሰፋ  አውስትራሊያ ሜልቦር 

24.  ካሳሁን  ሆላንድ አምስተርዳም 

25.  ሀይሉ አቦየ ተሰማ  ካናዳ ቶሮንቶ 

26.  መዓዛህ ታፈሰ  አሜሪካ ዋሽንግተን 
27.  መስፍን  አሜሪካ ሎስአልጀለስ 
28.  ዮሴፍ አሰፋ  ስዊዘርላንድ አጅል 

29.  ኢሳያስ ባየልኝ  አሜሪካ ዳላስ 
30.  ንጉስ ዳዲ ፍቃዱ  አሜሪካ ዴንቨር 
31.  ፋሲካ ወልደሰንበት  ካናዳ ቶሮንቶ 

 



አውሮፓ ውስጥ ከሚገኙ ከፍተኛ የግንቦት 7 አመራሮች መካከል ዶ/ር ታደሰ ብሩ "በሽብር 

ወንጀል" ተከሶ በእንግሊዝ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ስላለው ጉባኤው ላይ አይገኝም፡፡ የእንግሊዝ 

መንግስት መውሰድ በጀመረው እርምጃ ምክንያት በተለይ በእንግሊዝ ሃገር የሚኖሩ የድርጅቱ 

የአመራር አባላት ወደ ኤርትራ መሄድ ስለመቻላቸው አጣራጣሪ ነው፡፡ 

በሌላ በኩል በተለያየ ሃገራት ለረጅም አመታት ድርጅቱን ሲያገለግሉ የነበሩ ነባር የአመራር አባላት 

በዚህ ጉባኤ ላይ እንዲገኙ አለመጋበዛቸው ከፍተኛ ቅሬታን ፈጥሯል፡፡ በርካታ የግንቦት 7 አባላት 

ከሚገኙበት ከጀርመን እስካሁን አንድም ሰው አልተጋበዘም፡፡ እንደዚሁም ስፔን፣ ፊንላንድ፣ 

ፈረንሳይና ጣሊያን በመሳሰሉት የአውሮፓ ሃገራት ከሚገኙ አባላት ጥሪ የተላለፈለት ሰው 

አለመኖሩ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ደጋፊዎቹን ብቻ እያሰባሰበ ነው የሚለውን ጥርጣሬ የሚያጎላ ሆኗል፡፡ 

ጥሪ የተላለፈላቸው የሌሎች ስም ዝርዝር እንደደረሰን በቀጣይ እናስከትላለን፡፡ 

ይህንን መረጃ የላኩልን ሃቀኛ የግንቦት 7 አባላትን እናመሰግናለን፡፡ 

 


