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በ ኃይለኢየሱስ አዳሙ
አቶ አንዳርጋቸው ፅጌን የ ሻቢያው ኮሎኔል ፍፁም እና የጎንደር ህብረት ሊቀመንበር አበበ ንጋቱ ከአዜብ መስፍን ጋር
ሁነው አሳልፈው እንዳስያዙት ማስረጃ አግኝቻለሁ።
አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ በወያኔ ከመታሰራቸው 4 ዓመት በፊት አቶ ኤልያስ ክፍሌ የ ኢትዮጵያን ርቪው ዋና አዘጋጅ
የሻቢያ ደህንነት ሰዎች ሊያፍኑት እቅድ እንዳላቸው መረጃ እንዳገኘበ Ethiomedia ድህረ ገፅ ላይ በ December
18, 2010 ድርጊቱ ከመፈፀሙ በፊት አስጠንቅቆ ነበር። ሙሉ ፁሑፉን ከሚከተለው link ላይ ማግኘት ይችላሉ።
እዚህ ላይ ዋናው ቁልፍ ነጥብ ይሄ ፁሑፉ እና መረጃ አቶ አንዳርጋቸው የመን ላይ በ 2014 ከመታፈናቸው 4 ዓመት
በፊት(before the effect ) የወጣ መሆኑ ነው ።
''The Ethiopian Review, which addressed its demands to President Isaias Afewerki,
also revealed that Eritrean government agents had a plan to kidnap Andargatchew
Tsige, a top official of Ginbot 7, an opposition group outlawed in Ethiopia and had
reportedly sought shelter in Asmara.'' http://www.ethiomedia.com/augur/4276
ሌላው በዚህ ፅሑፍ ላይ ያለው አስደንጋጭ መረጃ የጎንደር ህብረት ሊቀመንበር አቶ አበበ ንጋቱ በዚህ ድርጊት ውስጥ
እጁ እንዳለበት ማሳየቱ ነው። ይሄ አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ ከመታፈናቸው 4 ዓመት በፊት የወጣው መረጃ አቶ አበበ
ንጋቱ ከ አዜብ መስፍን ጋር በጋራ በመስራት በአስር እሽዎች የሚቆጠር ዶላር ለ ኮሎኔል ፍፁም መላኩን ያሳያል። በዚህ
መረጃ መሰረት አቶ አበበ ንጋቱ ለ ሻቢያ እና ወያኔ ሰላይ ሁኖ (double agent) እየሰሩ መሆኑን ቁልጭ አድርጎ
ያሳያል።
በዚህ አጋጣሚ በአሁኑ ሰዓት አቶ አበበ ንጋቱ የጎንደር ህብረት ሰብሳቢ ወያኔን እያንቀጠቀተ ያለውን የአማራ ሕዝብ
ተጋድሎ ለማዳከም እና አማራው እንዳይደራጅ ሌት ተቀን እየሰራ ይገኛል። አቶ አበበ ንጋቱ የጎንደር ሕብረትን በግሉ በ
ቢዝነስ ተቁዋም አስመስዝግቦ ከሕዝቡ ብር በመሰብሰብ ላይ ይገኛል። የጎንዳር ሕብረትን በግሉ ለብቻው በንግድ
ተቁዋም ስም ማስመዝገቡን ከዚህ በታች በተቀመጠው ሊንክ ላይ ማየት ይችላሉ።
''One of these infiltrators is Abebe Negatu, a resident of Dallas, who has been
arrested last Friday and spent 5 days in jail for prostitution (see here). Reportedly,
both Abebe Negatu (who is a friend of Meles Zenawi’s wife Azeb Mesfin) and Tilahun
Gelaw have given tens of thousands of dollars in cash and several mobile phones to
Col. Fitsum during the past several months. Col. Fitsum has kept most of the money
for himself and distributed the mobile phones to the EPPF
fighters.'' http://www.ethiomedia.com/augur/4276
በአሁኑ ሰዓት የጎንደር ህብረት ሰብሳቢ አቶ አበበ ንጋቱ ወያኔን እያንቀጠቀጠ ያለውን የአማራ ሕዝብ ተጋድሎ ለማዳከም
እና አማራው እንዳይደራጅ ቅማንት፣አገው፣ አማራ እያለ ለመከፋፈል ሌት ተቀን እየሰራ ይገኛል። አቶ አበበ ንጋቱ
የጎንደር ሕብረትን በግሉ በቢዝነስ እና በንግድ ተቁዋም አስመስዝግቦ ከሕዝቡ ብር በመሰብሰብ ላይ ይገኛል። የጎንደር

ሕብረትን በግሉ በራሱ ስም ለብቻው በንግድ ተቁዋም ስም ማስመዝገቡን ከዚህ በታች በተቀመጠው ሊንክ ላይ ማየት
ይችላሉ።
''Corporate registration for GONDER HIBRET by Abebe M Negatu of 2017 Mistletoe
Dr, Richardson, TX filed on Thu, Mar 5th, 2015 with Texas Secretary of
State'' http://txcpa.lookupbook.net/gonder-hibret-richardson-tx
Company Overview
About Gonder Hibret
GONDER HIBRET was founded on and has its registered office in Richardson. The
organisation's status is listed as "Active". Gonder Hibret is a business registered in
United State of America (USA) with Texas Secretary of State
Company NumberUSTX0802173481 http://www.datalog.co.uk/…/USTX08…/CompanyName/GONDER+HI
BRET
ይሄ የአማራን ሕዝብ ትግል ለማደናቀፍ በዎያኔ እና ግንቦት ሰባት /ሻቢያ (duble agent ) ተልኮ እየሰራ ያለ ግለሰብ
ሕጋዊ ባልሆነ ዝሙት (prostitution) በዳላስ ፖሊስ ተወንጅሎ ለ አምስት ቀን ታስሮ እንደነበር ከዚህ በታች ካለው
የዳላስ ፖሊስ ሪፖርት ሊንክ ላይ ማየት ይችላሉ።
http://www.ethiopianreview.com/…/abebe-negatu-arrest-10dec2…
ይሄ አቶ አበበ ንጋቱ የተባለ ግለሰብ በ ዳላስ እና አካባቢው አበበ ጤፉ እየተባለ ነው የሚታወቀው። አበበ ጤፉ
የተባለውም የጤፍ ነጋዴ ስለሆነ ነው። ከዚህ በፊት ቅማንትን የማንነት ጥያቄ አቅራቢ ሁኖ መቀሌ ድረስ ደርሶ የመጣ
ሲሆን የቅርብ ዘመዱ አምባሳደር ሙሌ በ ቻይና የወያኔ አምባሳደር ነው።ይህ የወያኔ እና የሻቢያ ሰርጎ ገብ (double
agent) ግለሰብ በአሁኑ ሰዓት የጎንዳር ህብረት የሚባል ድርጅት አለኝ እረዳቹዋለሁ እያለ እነ አርበኛው ጎቤ እና ሌሎች
የከፋኝ አማራ ታጋዮች ያሉበትን ቦታ ለወያኔ እየጠቆመ እያስመታ ነው። አንዳርጋቸውን ከሻቢያ ጋር ሁኖ ለ ወያኔ ያስበላ
ዛሬ ደግሞ የከፋኝ አማራ ታጋዮችን ከ ግንቦት7 እና ሻቢያ ጋር በመመሳጠር ለወያኔ አንዳያስበላ አሁኑኑ አስፈላጊው
የጥንቃቄ እርምጃ እንዲወሰድ አሳስባለሁ።

