
የግንቦት 7 መሪዎች በኤርትራ የሚገኙ ከፍተኛ 
የድርጅቱ የአመራር አባላት የሆኑ የአማራ ብሄር 

ተወላጆችን እየረሸኑ ነው!! 
(ይኸነው የሸበሉ እና አያሌው መንበር) 

ባይሆን ስትረሽኗቸውና ስትገሏቸው ንገሩን እርማችን እንድናወጣ!! 

 

በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው አርበኞች ግንቦት ሰባት የድርጅቱ ፋይናንስና ጽሕፈት ቤት ሃላፊ ሆኖ 

ከጳጉሜ 1 እስከ መስከረም 2 በተካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ የተመረጠውን መኳንት አበጄ በአርበኞች 

ግንቦት ሰባት አመራሮች ውሳኔ በርሃ ላይ መረሸኑ ዛሬ ሚያዚያ 16 ከጥዋቱ 1፡00 ላይ ተጋለጠ። 

መኳንት አበጄ በገንዘብ ምዝበራ በሀሰት ተከሶ ከአስመራ ወደ ከኦምሃጀር ጠረፍ እንዲዛወር ከተወሰነ 

በኋላ ከዳ የሚል አሉባልታ እንዲስተጋባ ተደርጎ በስልት መገደሉ ተጋልጧል። 

በዚህ ዓመት ብቻ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ያስገደላቸው የአማራ ብሄር ተወላጅ የአርበኞች ግንቦት ሰባት 

ስልጠና መመሪያ ሃላፊ ጓድ ተስፋሁን ተገኘና ዶ/ር ተስፋየ ላቀውን ጨምሮ መኳንት አበጄ በዶ/ር 

ብርሃኑ ነጋ ውሳኔ የተረሸነ ሶስተኛው ከፍተኛ የድርጅቱ አመራር ነው። 

 
 

1ኛ. መኳንንት አበጀ 

ብሄር፦ አማራ 

የትውልድ ቦታ፦ ደብረ ታቦር። 

http://welkait.com/wp-content/uploads/2018/04/Tesfahun-Tegegne-and-Mequanent-Abeje.png


ሥራ፦ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሰባራ ባቡር ቅርንጫፍ ሃላፊ የነበረ። 

በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ቀጥተኛ ትዛዝ የተገደለ። 

 

2ኛ. ተስፋሁን ተገኘ (ጋሼ) 

ብሄር፦ አማራ 

የትውልድ ቦታ፦ አርማጭሆ። የቀድሞ ሰራዊት መቶ አለቃ ነበር። 

በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ቀጥተኛ ትዕዛዝ የተገደለ። 

 

3ኛ. ተስፋ ላቀው 

ብሄር፦ አማራ 

የትውልድ ቦታ፦ ወልቃይት። 

በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ቀጥተኛ ትዕዛዝ የተገደለ። 

  

“የነገን እኔም ምን እንደምሆን አላውቅም። በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው አርበኞች ግንቦት ሰባት 

ለትግል ጫካ የገባነውን አማራዎች ቀርጥፎ እየበላን ነው። ህዝብ እንዲያውቅ አድርጉልን!” 

 

1ኛ. መኳንንት አበጀ የቆላድባ እና የደብረታቦር አካባቢ ሰው ነው። የቀድሞው ሰራዊት አባል ነበር። 

ከዛ ትምህርቱን ቀጥሎ በየኢትዮጲያ ንግድ ባንክ የሰባራ ባቡር ቅርንጫፍ ማናጀር እስከመሆን የደረሰ 

ብርቱ የአማራ ልጅ ነበር። የወያኔ የአገዛዝ ቀንበር ያረፈበት ህዝቡን ታግሎ ነፃ ለማውጣት አርበኞች 

ግንባርን ተቀላቀለ። አረበኞች ግንባርና ግንቦት 7 ሲዋሃዱ የፖለቲካ መምሪያው ምክትል ሃላፊ ሆነ 

(የዘመነ ካሴ ምክትል ማለት ነው)። ከዛ በኋላ ለአማራ የሚጠቅም ብርቱ ሰው መሆኑንና ዘመነን 

በጥላቻ አይን ማየት ሲጀምሩ አቀረቡት እናም የጽህፈት ቤት ሃላፊ አደረጉት። ወዲያው ተጣላ የቁም 

እስረኛ አደረጉት። ወደ ኦምሃጀር በረሃ ላኩት። ከመቅፅበትም ከዳ የሚባል አሉባልታ እንዲስተጋባ 

ተደረጎ ህምጥ ይግባ ስምጥ እስካሁን ያለበት ሁኔታ አይታወቅም ነበር። አሁን ግን በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ 

ቀጥተኛ ትዕዛዝ ተረሽኖ እንደተቀበረ መረጃዎች አመልክተዋል። ጓዶቹም መረጃ አድርሰውናል። 

 

2ኛ. ተስፋሁን ተገኘ (ጋሽ ተስፋሁን) የቀድሞው ሰራዊት አባልና የመቶ አለቃነትን ማዕረግ ይዞ ዳር 

ድንበሩን አላስደፍርም ባይ እጀ ፍም አማራ ነበር። ሁሌም የሚያሳስበው የህዝቡ እንግልትና የተጫነበት 

መጥፎ አገዛዝ አፈር ድሜ በልቶ ማየት ሆነና ጫካ ገባ። እዛ ግን የጠበቀው ሳይሆን ያልጠበቀው ነበር 

የገጠመው። ጋሽ ተስፋሁን ለሁሉም ታጋዮች ወንድምም አባትም ሁኖ ይኖር የነበር ጠንካራ ሰው 

መሆኑ እነ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋን አላስደሰታቸውም ነበር። በኋላ ላይ ጠፋ ተብሎ በሰራዊቱ ውስጥ ወሬው 

እንዲለቀቅ ተደረገ ሱዳን እና ኤርትራ ደንበር ተገሎም ተገኜ። ሲሞት የስልጠና መምሪያ ሃላፊ እና የስራ 

አስፈጻሚ አባል ነበር። 

 

3ኛ. ተስፋ ላቀው ይህ የወልቃይት አማራ የህዝብን ብሶት አንግቦ በአረበኞች ግንቦት 7 ስር ሁኖ 

ለመታገል ብረት ያነሳ ጀግና ነበር። ታጋይ ተስፋ ላቀው የወልቃይት አማራ እየደረሰበት ያለውን ግፍና 

በደል፣ የህወሓትን ሴራና ጭካኔ በአፍላነት እድሜው አንስቶ ሲያየው ያደገ በመሆነ በታጋዮች የስብሰባ 

ቦታ ሁሉ የሚታገልበትን አላማ እያነሳ እነ ዶ/ር ብርሃኑን ያሳቅቃቸው እንደነበር ጓዶቹ ይመሰክራሉ 



የኋላ ኋላ ግን እሱም ከላይ እንደተጠቀሱት ጓዶቹ ጥርስ ተነከሰበትና ዘወር ተደርጎ እንዲረሸን ተደርጓል 

። 

የአረበኞች ግንቦት 7 የአማራ ጥላቻ ምንጭ በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በኩል እየተንፎለፎለ የቂም መወጫውን 

ለነፃነት ጫካ በገቡት የአማራ ልጆች ላይ እያሳረፈ ነው። ታጋዮች መጀመሪያም ለነፃነት ብረት አንስተው 

ጫካ ሲገቡ ሁለት አማራጭን ይዘው ነው “ነፃነት ወይ ሞት” በሚል በሁለት ጫፍ በተወጠሩ አለሞች 

ስለሆነም ይሙቱ ግድ የለም ግን በራሳቸው፣ በሚታገሉበት፣ አምነው በሚኖሩበት የድርጅት ክህደትና 

ሸፍጥ ተሰርቶ አማራ በመሆናቸው ብቻ መገደላቸው ሳያንስ ቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው 

አልቅሰው እርማቸውን እንዳያወጡ መረጃውን መደበቅ ዳግመኛ መግደል ነው። የአማራን ህዝብም 

መናቅና መርገጥም ጭምር ነው። እናም እባካችሁ ስለእግዚአብሔር ብላችሁ በቁም እስር አስራችሁ 

የምታሰቃዩዋቸውን ወንድሞች መግደላችሁ ሳያንስ እርማችንን እንድናወጣ መግደላችሁን እንኳን 

አትደብቁን። 

 

በክህደት የተረሸኑትን ታጋዮች ነብስ ይማር ! 

 

ድል ለጭቁኑ የአማራ ህዝብ ! 

የአማራ ብሄርተኝነት ይፋፋም ! 
 


